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Amikor egy végzôs középiskolás kikerül az iskolapadból, nem csak a
ballagó-tarisznyában viszi magával a hagyományos „hamuba sült" pogácsát
és a lyukas kétfillérest, hanem a fejében azt a sok-sok értékes tudást is, amit

az elôzô tizenkét év során az iskolában megszerzett.
De bármennyire alaposan készíti is fel diákjait az alma mater, bármilyen sok nélkülözhetet-

len információ található meg a tankönyvekben, biztosan marad még jó pár olyan terület,
amelynek a kicsit alaposabb ismerete bizony jól jöhet így, a felnôttkor kezdetén.

A Microsoft „Társ a Tanulásban” programjának (Partners in Learning – PIL) célja a digitá-
lis írástudók számának növelése, a korszerû informatikusképzés támogatása és az informatiká-
val segített oktatás népszerûsítése. A program Tanácsadó Testületében banki elnök, egyetemi
professzor, akadémiai alelnök ugyanúgy helyet kap, mint egyesületi vezetô, iskolai igazgató,
vagy épp a KFT együttes tagja. (Összeállt a kép az idézettel!) Az egyik testületi ülésen vetôdött
fel a gondolat, hogy készítsünk egy könyvet, mely a középiskola utáni mindennapokhoz ad
gyakorlati segítséget. Felkérésemre kitûnô szerzôk vállalták az örömteli feladatot, és készítet-
ték el az „Életrevalót", amit most a kezedben tartasz vagy épp a monitorodon olvasol.

Az ötletet adók célkitûzése az volt, hogy az iskolai oktatásban általában nem sokat emlí-
tett, a tankönyvekben nem szereplô, ugyanakkor nagyon fontos információkból adjunk át egy
jó csokorra valót az olvasónak, ezzel segítve ôt a hétköznapok felmerülô gondjainak megol-
dásában. Szándékaink szerint nem csak közvetlenül érettségi után, hanem a késôbbiekben is
haszonnal forgatható könyvet szeretnénk az Olvasó elé tenni.

Hogyan pályázzunk ösztöndíjra a felsôoktatásban? Mit és mit ne vigyünk magunkkal, ha
külföldre utazunk? Mi a teendô egészségügyi vészhelyzetben? Pontosan mit is neveznek a
bankok THM-nek? Hogyan viselkedjünk egy állásinterjún? Ilyen és számtalan hasonló kér-
désre kaphat választ az olvasó az itt következô tíz fejezetben, az adott szakterületek kiváló
ismerôinek értô és olvasmányos tolmácsolásában.

Bár a szerzôk is bôven javasolnak internetes oldalakat, megadva a témában való további
elmélyülés lehetôségét, a fejezetek végén található még egy-egy rövid összefoglaló is arról,
hogy milyen további segítséget lehet kapni a számítógéptôl az adott témakörben. Ezen túl
még egy-egy középiskolás diákok által összeállított linkgyûjtemény is segítséget nyújt.

A könyvet Martsa Piroska grafikusmûvész rajzai illusztrálják.

Jó szórakozást kívánok!

Merényi Ádám
Microsoft Magyarország
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„Nézd, te is válaszúton állsz,
szemedben ártatlanság,
lelkedben nyugtalanság.

Nézd, te is szép jövôre vársz,
szívedben furcsa érzés,
fejedben annyi kérdés

válaszra vár.”
Andrea; KFT (Bornai Tibor)

„Always Look on the Bright Side of Life!” 
(Mindig az élet napos oldalát nézd!)
(Monty Python)

Bevezetô
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1.  FEJEZET

Sáhó Barnabás

MI A TEENDÔ ISKOLA UTÁN?

1. Bevezetés

Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek,
vagy dolgozzak? Mikor és hogyan kezdjem a célirányos felkészü-
lést? Hol tehetem fel a kérdéseimet? Mennyiben lesz más az egye-
tem/fôiskola, mint a középiskola? Miket kell mérlegelnem a helyes,

felelôs döntések meghozatala elôtt? Kollégiumban vagy albérletben lak-
jam majd? Milyen támogatásokat, ösztöndíjakat és egyéb lehetôségeket
vehetek igénybe a felsôoktatásban eltöltött tanulmányi idôm alatt? Hogy
alakul a jogviszonyom? Milyen technikai és információs eszközök segíthe-

tik, gyorsíthatják az ügyeim intézését?

Valószínûleg ilyen és ehhez hasonló kérdések járhatnak
a fejedben most, középiskolai tanulmányaid utolsó évében,
kedves érettségizô diák. Könyvünk jelen fejezete arra tö-

rekszik, hogy összegyûjtse a témához kapcsolódó, fontos
kérdéseket, és megoldási javaslatokat nyújtson ezekre. Nem

vállalkozhatunk arra, hogy teljes körû és minden igényt kielégítô megoldással vagy
recepttel szolgáljunk. Beléptél ugyanis életednek azon szakaszába, amelyben már
nem lehet egységesíteni, általánosítani vagy egy megadott, mindenkinél mûködô
sémát követni. Elérkezett az idô, amikor meg kell tanulnod mérlegelni, saját magad-
nak tapasztalatokat szerezni és felelôs döntéseket hozni. Elsô hallásra ez talán ter-
het jelenthet, és kissé ijesztôen hangzik. Aztán belerázódsz, elindulsz a megismerés
útján, élményeket szerzel, s lassan eligazodsz az életben. Ettôl válik széppé, értékes-
sé és sajátodévá ez az út. Sok kihívás vár Rád, melyeknek meg kell felelni, hogy si-
keresen vehesd az eléd gördülô akadályokat a középiskolában, majd a fôiskolán,
egyetemen, és aztán az életben is. Igyekszünk biztos támpontokat nyújtani számod-
ra, hogy tisztán láss addigra, mire döntést kell hoznod.

Ehhez persze a Te tevékeny közremûködésedre is szükség van. Jókor el kell kezde-
ned gondolkodni a pályaválasztással, a továbbtanulással és a jövôddel kapcsolatban. 

2. Idôben tedd fel a kérdést!

Mint azt a bevezetôben is hangsúlyoztuk, a jövôdet alakító egyik legfontosabb té-
nyezô az, hogy idôben tedd fel a kérdést: mihez szeretnék kezdeni a középiskola
után? Bizonyára vannak céljaid, s elég elszánt vagy ezek elérésére. A bûvös kérdés

?
?
??
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már a középiskola utolsó elôtti évében is felmerülhet. Ekkorra már kikristályosodik,
hogy mely tárgyak érdekelnek, és melyekbôl tudsz a legjobban teljesíteni. 

Ennek megfelelôen kiválasztod azokat a tantárgyakat, amelyeket fakultáció vagy
más keretek között magasabb óraszámban tanulsz az utolsó két évben. S ha mégis
változik a véleményed vagy csökken az érdeklôdésed, még mindig van alkalmad ar-
ra, hogy az utolsó évben változtass, és más tárgyat tanulj intenzíven.

Felmerülhet az a probléma, hogy valamelyik tantárgyat kiválóan el tudod sajá-
títani, ennek ellenére mégsem tartozik az érdeklôdési körödbe. Más tárgyból vi-
szont, ami jobban érdekelne, nem tudsz olyan jól teljesíteni. Ilyenkor döntened kell,
mi a fontosabb: olyan irányba elindulni, amely biztosabb vagy amely iránt sokkal
aktívabban érdeklôdsz? Az utóbbi esetben azt javasoljuk, hogy kapcsolj teljes erô-
vel a tanulásra, hogy sikerüljön jó jegyeket szerezned és álmaid felsôoktatási intéz-
ményében folytatnod tanulmányaidat.

Ha maradsz a biztosabb megoldásnál (tehát olyan tárgyakból érettségizel-felvé-
telizel, amelyekbôl a legjobbak a jegyeid), akkor is bízhatsz abban, hogy az elôtted
álló pálya kihívásokkal és izgalmakkal fog telni. Ha a képességeid alapján fogékony
vagy rá, akkor bizonyára sikerül majd helyt állni is.

3. Mit érdemes mérlegelni a pályaválasztás elôtt?

Korábban esett már szó arról, hogy milyen szempontok mentén érdemes felsôokta-
tási intézményt választani. A két legfontosabb az érdeklôdési terület, valamint
azon tantárgyak, amelyekbôl kiváló teljesítményt tudsz nyújtani. 

Ha azonban távolabbra tekintesz, érdemes szem elôtt tartani azt
a szempontot is, hogy mely pályák, mely szakmák iránt növek-
szik a kereslet. Másképpen fogalmazva, melyek azok a terüle-
tek, amelyek várhatóan a leginkább keresetté válnak arra az
idôpontra, amikor befejezed a tanulmányaidat, és melyek
azok, amelyek már most is telítettek. 

Ha sikerül rátalálnod olyan területre, amely egyre ke-
resettebbé válik, ez nagymértékben növelheti az elhe-
lyezkedési esélyeidet is! Ennek érdekében a szemfüles di-
ák a felsôoktatási jelentkezési lap kitöltésekor részletesen
megtekinti a pályaválasztási és elhelyezkedési arányokat
mutató statisztikákat. Bár jósolni ezekbôl is nehéz, még-
is – egyes területeken – nagyon fontos következtetéseket
lehet levonni. Ezzel az elôrelátó gondolkodással elkerül-
heted azt a helyzetet, hogy megbánod a választást, és
csak évek után döbbensz rá arra, hogy mégsem ez a Ne-
ked való munka. Természetesen erre a problémára is léte-
zik megoldás, ezzel könyvünk a késôbbiekben foglalkozik.

Az oktatással kapcsolatos hivatalos internetes oldalakon
számtalan statisztikát lehet találni, melyek a legkülönfélébb
szempontok figyelembevételével rendszereznek, részletes infor-
mációkat szolgáltatva az érdeklôdôknek. http://www.npk.hu/public/index.php
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4. Segítség a felkészülésben

Az érettségi közeledtével a jövôjérôl komolyan gondolkodó diák rádöbben arra,
hogy szükséges a tudásának megfelelô szintû rendszerezés és elmélyítés. Talán Te
is érzed, hogy az alapóraszám bôven elegendô arra, hogy elsajátítsd a tananyagot,
de vajon mennyire elég ez a vizsgákon? 

Fontos számításba venni, hogy az osztályban a legkülönfélébb érdeklôdésû tár-
saiddal vagy együtt, s az iskola nem vállalkozhat arra, hogy alapóraszámban egy-
szerre valamennyi diák speciális érdeklôdését kielégítse. A fakultáció kiválóan szol-
gálja azt a célt, hogy magasabb óraszámban tanuld azokat a tantárgyakat, melyek-
re a hangsúlyt szeretnéd helyezni az érettségi, a felvétel során. Ha úgy érzed, hogy
szeretnél rálátást kapni a teljes tananyagra, esetleg direkt módon rendszerezni, akár
új szempontok szerint, erre nem mindig nyílik lehetôség iskolai keretek között. 

Számos érettségire felkészítô szervezet létezik, amelyek az azonos érdeklôdésû diá-
koknak kínálják a legkülönfélébb kurzusokat. http://www.diaktanito.hu/erettsegi.
htm; http://www.erettsegielokeszito.bme.hu/index.php

Itt szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy ha
elôkészítôt választasz, akkor szemfülesnek kell
lenned, és a minôséget érdemes szem elôtt tar-
tani. Manapság számtalan olyan szervezet van,
amely profitorientált, s nem a szolgáltatással,
hanem az ellenszolgáltatással foglalkozik. A má-
sik végletet azon elôkészítôk képezik, amelyek
ugyan ingyenesek, de elhanyagolható hasznos-
sággal és hatásfokkal bírnak. 

Létezik persze középút, de a túlkínálat és a
minôségi romlás miatt a diákok többsége sajnos
egy idô után belefárad a keresgélésbe (vagy ép-
pen a különféle szervezetek megkereséseibe), és
nem jut el az igazán megbízható forrásokig. Lé-
teznek ugyanis olyan képzések, amelyek vezetô
iskolák elszánt tanárainak kezdeményezésére s
nem az anyagi haszon reményében alakulnak,
továbbá minôségi oktatási színvonalat biztosí-
tanak elérhetô áron (ld. www.matura.suli.hu).  

Meggyôzôdésünk nem ellenkezik a középiskolák vezetôinek álláspontjával,
amely szerint az érettségire felkészítés az iskolák feladata, s ezt ôk teljesítik is. Ám
ezzel együtt hangsúlyozzuk a választás lehetôségének fontosságát, azt, hogy az ér-
deklôdô diákok értesüljenek egyéb, alternatív képzési lehetôségekrôl, ahol új szem-
léletet, új metódusokat sajátíthatnak el velük azonos érdeklôdésû diákok társaságá-
ban. A cél tehát nem a középiskola helyettesítése (hiszen ez eleve lehetetlen vállal-
kozás), csupán a kiegészítés és a tudás elmélyítése, rendszerezése. 

A döntés a diák feladata, a döntés feltételeinek megteremtése azonban vala-
mennyi, az oktatásért felelôs szereplô – így a középiskola – kötelezettsége. Ismét ar-
ra bíztatunk, kedves érettségizô, hogy járj nyitott szemmel a világban, mérd fel és
aknázd ki bátran az elôtted álló lehetôségeket!
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5. Nyelvtanulás

A nyelvvizsgapapír megszerzése szükségszerûen hozzátartozik a középiskolai évek sikeréhez, és a felvé-
teli pontokban is fontos tényezôként jelenik meg. A nyelvtudás pedig olyan kincs, amely a diplomához
feltétel (legalább egy nyelvvizsga-bizonyítvány), és már pályakezdôként is napi szinten hasznosíthatjuk. 

Érdemes az egyetemi évek alatt szinten tartani vagy felfrissíteni a meglévô nyelvtudást, hiszen a
diploma megszerzése után, az álláskeresés éveiben minden jelentôsebb munkahely állásinterjúján
alapvetô kérdésként merül fel, hogy tudunk-e idegen nyelven kommunikálni. 

Nem csak a papír a lényeg, hanem a mögöt-
te lévô tudás is. A diploma és az esetleges

szakmai gyakorlat mellett egy állás be-
töltésének ez a harmadik, nagyon je-
lentôs feltétele! Nyelvtanulási lehetô-
ség bôségesen akad, mind az iskolai
keretek között, mind azon kívül.
Számtalan nyelvkönyv, nyelviskola,
nyelvtanulási módszer között válo-
gathatunk, tehát aki igazán elszánt,
annak van alkalma és lehetôsége ide-

gen nyelvek elsajátítására. Ha a sza-
badidô hasznos eltöltését fontosnak

tartod, vedd fontolóra ezt a kérdést is! 
Sokféle nyelvvizsgát lehet ma már le-

tenni, hazait és külföldit is. Fontos tudnod,
hogy melyeket fogadják el itthon is, ezek az

úgynevezett államilag elismertek! Errôl találsz
információt a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs

Központ weboldalán: http://www.nyak.hu

6. Egyetem vagy fôiskola?

Ebben a kérdésben egyéni céljaid mérlegelésére van szükség. Tény, hogy az egyetemi diploma na-
gyobb versenyelônyt jelent a munkaerôpiacon, ugyanakkor fontos hangsúlyoznunk, hogy vannak fô-
iskolák, amelyek olyan képzést nyújtanak, aminek nincs úgynevezett egyetemi megfelelôje. 

Fôiskola választását akkor javasoljuk, ha biztosan tudod, hogy milyen pálya iránt vagy fogékony.
A fôiskola képzési rendszere az esetek többségében ugyanis más, talán kissé lazább, mint az egyete-
mé. Ezt sok diák felismeri ugyan, de a benne rejlô lehetôségeket kevesebben aknázzák ki. Neked azt
javasoljuk, hogy a bulizás és szórakozás helyett a fôiskola mellett járj nyitott szemmel a világban, és
próbálgasd bátran a szárnyaidat. Szerezz tapasztalatokat és gyakorlatot munkában, bontakoztasd ki
a képességeidet. Ha ezt hatékonyan mûveled, diplomád megszerzésének idejére már biztos állásod le-
het. Ha mégsem: a szükséges – és számtalan esetben elvárt – gyakorlattal már rendelkezni fogsz, ami
hatalmas és értékes lépéselôny a hasonló cipôben járó társaiddal szemben.

Egyetemet azért érdemes választani, mert megbízhatóbb támaszt nyújt. Tény, hogy manapság az
egyetemi diploma sem garancia a biztos elhelyezkedésre, de mindenképp hasznos mankó, amire tá-
maszkodhatsz a munkád vagy késôbbi tanulmányaid során. Egyetem mellett kevésbé kötetlen az idô-
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beosztásod, hiszen sok szemináriumon kötelezô a megjelenés, így napjaidat az egyetemi órarendhez
kell majd igazítanod. Ha az idôvel ügyesen bánsz, az egyetem mellett is lehetôséged nyílik arra, hogy
minél több területen teszteld a képességeidet.

7. Egyetemi/fôiskolai nyílt napok 

Az informálódás egyik legfontosabb helyszíne. A középiskolában eltöltött utolsó tanéved
a tanulás mellett a döntésekrôl szól: pályát, felsôoktatási intézményt kell választanod. 

Érdemes körültekintôen gondolkodni, ezáltal elkerülhetôvé válik az a probléma,
hogy a felsôoktatási intézmény nem váltja be a hozzá fûzött reményeket (ld. 18.
pont). Bôven találhatsz rá módot, hogy a választás és a döntések meghozatala elôtt
felmérd az erôviszonyokat és a lehetôségeket. Kiváló alkalmat nyújtanak erre az
egyetemi, fôiskolai nyílt napok. 

A felsôoktatási intézmények ilyenkor betekintést adnak mûködésükbe és rend-
szerükbe. Elôadásokat szerveznek az érdeklôdô középiskolásoknak arról, hogy mire
számíthatnak és mire készüljenek, hogy milyen mederben zajlik az oktatás az adott
intézményben. Nyílt napok látogatásával számos értékes információ birtokába ke-
rülhetsz. Fontos egyrészt a benyomás, amit maga az intézmény és a fogadtatás tesz
Rád. Ha elnyeri a tetszésedet, komoly motiváló erôt is adhat! Másrészt választ kap-
hatsz a kérdéseidre, továbbá felvilágosítást arról, hogy mennyit ér majd a diplomád,
ha az adott kart vagy szakot választod. A nyílt nap tehát betekintést ad a felsôok-
tatási életbe, afféle kedvcsinálóként. 

Az intézmények a legkülönfélébb fórumokon hirdetik meg a nyílt napok idô-
pontját, ez tehát nehezen kerülheti el a figyelmedet. Továbbá minden év december
15-ig megjelenik az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) és az Országos Fel-
sôoktatási Információs Központ gondozásában kiadott felvételi tájékoztató, amely a
hazai felsôoktatás valamennyi intézményérôl részletes információkkal, statisztikák-
kal szolgál. Ebben szerepelnek elérhetôségek is, ahol érdeklôdhetsz a nyílt napok
idôpontjai felôl. http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1436

8. Miben tér el a fôiskola és az egyetem a középiskolától?

A kérdés részletes megválaszolására a teljes fejezetünk sem biztosít elégséges kere-
tet. Talán a „Próbáld ki és megtudod!” mondást idézhetnénk afféle frappáns válasz-
ként. Mint arról korábban is esett szó, a felsôoktatási tanulmányaiddal együtt fel-
nôtt életed is elkezdôdik: az önállósodás folyamata, függetlenedés a szülôktôl. 

Egyre több kérdésben kell majd felelôs döntést hoznod, többek között az idôbe-
osztás kérdésében (szorgalmi- és vizsgaidôszak). Fel kell mérned, hogy mely lehe-
tôségek iránt vagy érdeklôdô, és mire elegendô a kapacitásod.

Számtalan tapasztalattal gazdagodsz a felsôoktatás évei alatt, vizsgarutint szer-
zel, kialakulnak majd olyan baráti körök, akikkel az egyetem után is tartjátok a
kapcsolatot. Fontos a vizsgaidôszak és a stressz közösségépítô hatása. A vizsgák kö-
zeledtével mindenki szorult helyzetben érzi magát, s a hallgatók kölcsönösen segí-
tenek egymáson.
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Sokszor érzed majd, hogy igazán csupán magadra számíthatsz. Csak megerôsíte-
ni tudjuk azt a tézist, hogy mindenkinek megvan a saját útja, amit önmagának kell
kitapasztalnia. Persze a nehézségek és a döntések csak évekkel késôbb szépülnek
meg, de a szárnypróbálgatás és a felfedezés évei állnak elôtted, amiket érdemes ki-
használni. Szándékosan nem írjuk az „ezek a legszebb éveid” közhelyes kifejezést,
mert tudatában vagyunk annak, hogy az egyetem nem sétagalopp. Változtatja, ala-
kítja a hallgatókat, de talán ettôl szép.

9. Önállósodás: átmenet a szülôktôl függés 

és az önálló élet között, avagy a szabadság kérdése

Ez is azon kérdések egyike, amely elsôéves hallgatóként az újdonság erejével fog
majd hatni Rád. Nem csak a felsôoktatási rendszer lesz majd új számodra, hanem a
fôiskolás, egyetemista élet, az új barátok, az új kihívások és a középiskolától eltérô
követelményrendszer. 

Ha az otthonodtól messzire kerülsz, elôbb-utóbb szembesülsz azzal, hogy ritkáb-
ban tudsz hazajárni mint azelôtt, s sok szempontból magadra leszel utalva. Ezt

azonban senki nem szokta traumaként megélni. Épp ellenkezôleg! Megérint a
szabadság szele, az önálló élet, s az érzés, hogy – bár akik szeretnek, Veled lesz-

nek és segítenek, ha tudnak – valamilyen szinten mégis magadra vagy utalva. 
Persze óvatosan kell bánni ezzel a szabadsággal. Egyrészt anyagi okokból
(gondoljunk itt a rendszeres és kimerítô bulizásra), másrészt az idôbeosztás

miatt is. Sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel a szabadsággal, és belees-
nek abba a csapdába, hogy idôbeosztás és elôzetes tervezés nélkül élik a
„nagyvilági” egyetemista mindennapokat. Ennek azonban elôbb-utóbb siral-
mas vége lesz, legkésôbb az elsô vizsgaidôszakban. Attól ugyanis, hogy megvál-

tozik a számonkérés rendszere (ritkábbá válik, de szigorúbbá), ugyanúgy
törekedned kell arra, hogy viszonylag rendszeres tanulási szokásokat ala-

kíts ki. Fel kell mérned, hogy mennyi idôre van szükséged egy tantárgy el-
sajátításához és a vizsgákra való eredményes felkészüléshez! 

Újabb csapdahelyzetet jelenthet a barátok meggyôzô érvelése: „Gyere már bu-
lizni! Majd máskor tanulsz!” Nem szabad hallgatni a többiekre. Igenis Neked
kell megtalálni a saját utadat, felfedezni, hogy mit hogyan tudsz eredmé-
nyesen kialakítani az életben. S ha ez megvan, akkor jöhetnek a többiek: a
barátok, a haverok, az ismerôsök s persze a buli. Gondolj arra, hogy amikor be kell
menned az egyetemre, hogy számot adj a tudásodról, nem lesznek ott a többiek,
hogy segítsenek! Neked kell megküzdened a problémával, s Téged terhelnek majd a
felkészületlenség következményei.

Nem könnyû összehangolni az önálló lét kérdéseit: az egyetemet, a fôiskolát, az
otthont és a szülôket, a barátot vagy a barátnôt, a megélhetést és az anyagi kérdé-
seket, a hobbit és a kötelezettségeket. Ismert mondás, hogy „arra van idôd, amire
szeretnéd”. Ez igaz, de csak ésszerû határokon belül. Nem érdemes túlhajszolni és
túlvállalni magad, hisz elôbb-utóbb rájössz: mindent nem lehet egyszerre.

Dönteni kell, sôt, sokszor kompromisszumot kell kötni: lemondani egy-egy buli-
ról, kitartóan és sokat tanulni. Érdemes tehát nemet mondani bizonyos helyzetek-
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ben, és az idôt célszerûen, ésszerûen beosztani. Ha kellô önuralommal rendelkezel
és képes vagy erre, akkor nem érhet semmi baj vagy kellemetlen meglepetés, ráadá-
sul kiegyensúlyozottan élheted a mindennapjaidat. Ez nagyon sokat jelenthet, kü-
lönösen egy stresszesebb idôszakban, mint például a vizsgaidôszak. A szabadság
csak akkor mûködik helyesen, ha józan belátással párosul! 

10. Munkavállalás középiskola után

Több okból elôfordulhat, hogy a középiskolás évek után nem vagy nem azonnal
szeretnél a felsôoktatás rendszerébe belépni. Ez esetben érdemes gondolkodni a
munkavállaláson, és alaposan mérlegelni a lehetôségeket. Munkavállalás diploma
nélkül is kínálkozik bôséggel, de meggyôzôdésünk szerint nem érdemes végleg le-
mondani a diploma megszerzésének lehetôségérôl. Kétségtelen azonban, hogy kell
a jó szakmunkás is! Te döntesz.

Hatalmas ugyanis a verseny a munkaerôpiacon, és a képesítés ilyenkor jól jön. Egy-
re általánosabbá váló tendencia, hogy a tapasztalat, a gyakorlat „papír” vagyis végzett-
ség nélkül önmagában kevés. Nem egy esetben találkozhatunk a másik véglettel is, ne-
vezetesen azzal az esettel, amikor a diploma mögött nincs érdemi tudás, sem gyakorlat.
Ezeknek egy biztos megoldása van: mind a képesítés, mind a gyakorlat megszerzése. 

Természetesen nem várható el, hogy a kettô együtt történjen, hiszen kevés fia-
talnak van kapacitása az egyetem mellett intenzíven dolgozni avagy a teljes mun-
kaidô letöltése után egyetemre járni. De ha már úgy döntöttél, hogy a munkában
próbálod kiteljesíteni magad, akkor is érdemes a távolabbi jövôbe tekinteni, s akár
levelezô vagy esti tagozaton képesítést szerezni. Ha ez a diploma az általad végzett
munkához szervesen kapcsolódik, növeled annak az esélyét, hogy munkahelyeden
hosszú távon megbecsült munkatárssá válj!

11. Jogviszony

Sokan aggódva gondolnak arra a pár hónapra, amikor a középiskola már véget ér,
de a felsôoktatási tanulmányok még nem kezdôdtek el. Ilyenkor egy átmeneti jogi
helyzet alakul ki, hiszen már nem vagy középiskolás, de még nem vagy egyetemis-
ta sem. Ezen státus kapcsán számtalan rémhír terjeng a diákok között. 

Középiskolai diákigazolványoddal folyamatos a jogviszonyod ebben az ideigle-
nes periódusban, ôsszel pedig elkészül a fôiskolai, egyetemi diákigazolványod.

12. Bankszámla, bankkártya

Felnôtt életeddel szükségszerûen együtt jár a bankszámla nyitása és a bankkártya
igénylése. Alaposan mérlegelj a döntés elôtt! A felsôoktatási intézmények jelentôs
része szerzôdéses viszonyban áll valamelyik pénzintézettel, amely a sikeres felvételt
követôen azonnal megkeres majd Téged, hogy miért érdemes épp az ô szolgáltatá-
sát igénybe venni. 
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Nincs olyan pénzügyi konstrukció vagy szolgáltatás, amely mindenki egyéni igé-
nyeit képes kiszolgálni, ezért javasoljuk, hogy mielôtt igent mondasz egy ajánlatra
(a többiek erre nem is gondolva valószínûleg ezt fogják tenni!), elôbb járj utána az
egyéb lehetôségeknek, és nézz utána a más pénzintézetek nyújtotta megoldásoknak.
http://www.gallup.hu/Gallup/orszagkep/020327.htm Könnyen lehet, hogy
találsz egy sokkal kedvezôbb ajánlatot, ami személyre szólóbb.

Ma már létezik olyan országos rendezvény, amely éppen a pénzpiac által jelen-
leg kínált lehetôségekkel foglalkozik, külön súlyt fektetve a fiatalok, diákok és pá-
lyakezdôk igényeire. http://www.penzexpo.hu

Bankkártyád segítségével könnyebben intézheted majd a pénzügyeidet. Bank-
számlára pedig hallgatói éveid alatt azért lesz szükség, mert ide utalják azokat az
összegeket, amelyekre különbözô jogcímeken jogosult lehetsz. Ilyenek például a
diákhitel (amennyiben igényled ezt a lehetôséget), a lakhatási, szociális vagy egyéb
támogatások.

13. Támogatások, ösztöndíjak

Felsôoktatási hallgatói jogviszonyod létrejöttével jogosulttá válsz arra, hogy külön-
féle támogatásokat és az intézménytôl származó egyéb juttatásokat igénybe vegyél.
Persze elsô lépésben itt is körül kell nézni és informálódni, hogy milyen lehetôsé-
gek adottak, s aztán amit csak lehet, érdemes megpályázni. http://www.gondola.
hu/cikk.php?szal=41665 Igaz, hogy megfelelô utánajárás szükséges, de veszíte-
nivalód nincs. Ha sikeresen pályázol, azzal megkönnyítheted – elsôsorban anyagi
szempontból – a tanulmányaid folytatását. 

Az intézmények többségében igényelhetô úgynevezett lakhatási támogatás, szo-
ciális támogatás, valamint jegyzettámogatás. A feltételek persze intézményenként
változhatnak. Van, ahol a jegyzettámogatás például alanyi jogon jár mindenkinek,
egyenlô (de ebbôl kifolyólag csekélyebb) mértékben. 

A lakhatási és szociális támogatás igénylése pedig általában az intézmény által
kibocsátott igénylô lapon történik, melyhez különféle mellékleteket kell csatolni.
Így például a családban egy fôre jutó jövedelem igazolását, egyes hivatalos irataid
fénymásolatát, a hallgatói jogviszonyod igazolását (amit szintén a fôiskola/egyetem
bocsát ki). Egyéb személyes vagy anyagi körülményeket érintô kérdésekben is nyi-
latkoznod kell. Amennyiben a pályázatod sikeres, az intézmény havi rendszeresség-
gel utalja a megítélt összeget az általad megadott bankszámlára.

Az ösztöndíj elnyeréséhez csak a rátermettséged igazolása szükséges. Ösztöndíjra ak-
kor vagy jogosult, ha jó eredménnyel folytatod a tanulmányaidat és sikerül félév végé-
re a meghatározott átlagot elérned. Az intézmény minden félév végén ösztöndíjsávokat
állapít meg, s attól függôen, hogy átlagod mely sávba tartozik, havi rendszerességgel
meghatározott újabb összeget utal át Neked. Már a legalsó sáv eléréséhez is nagyon jól
kell teljesíteni, így ha ösztöndíjat szeretnél kapni, az elsô perctôl kezdve komolyan kell
venned a tanulást. Az ösztöndíj azonban nem elérhetetlen, hiszen ha kitartóan és szor-
galmasan tanulsz, jogosult leszel rá. Kiemelkedô tanulmányi eredmény esetén akár köz-
társasági ösztöndíjas is lehetsz, ami nagy tiszteletet és megbecsülést jelent országos
szinten is, nem beszélve arról, hogy ez jelentôsebb anyagi honoráriummal is együtt jár.
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Az ösztöndíjak egy részének elnyerése a külföldön folytatott tanulmányokhoz
szükséges. Ilyen például az úgynevezett ERASMUS program, melyre kimagasló ta-
nulmányi eredménnyel jelentkezhetsz. Ha sikerrel jársz, néhány hónapig akár kül-
földi intézményben is folytathatod tanulmányaidat, s a költségeid és kiadásaid je-
lentôsebb részét a program finanszírozza. http://ects.btk.ppke.hu/magyar/
HunFAQ.htm Ehhez sok kitartásra és kiemelkedô tanulmányi eredményre van
szükséged – de nem lehetetlen! Gondolj arra, hogy amikor állást keresel, nagyon jól
mutat majd az önéletrajzodban a külföldi tanulmányok feltüntetése. Nem beszélve
arról, hogy kiváló lehetôséget kapsz arra, hogy kicsit körülnézz a világban és fej-
leszd a nyelvtudásod, ami szintén alapvetô feltétele a sikeres álláskeresésnek.

Ösztöndíjakról és az Európai Unió nyújtotta külföldi tanulási lehetôségekrôl
könyvünk 6. fejezetében részletesebben is olvashatsz.

14. Kollégium vagy albérlet?

Ismét egy jelentôs mérlegelést igénylô kérdés, melynek megoldásán idôben el kell gondolkodni. Nem
mindegyik felsôoktatási intézmény biztosít a hallgatói számára kollégiumi elhelyezést. Azok az intéz-
mények, amelyek ezt lehetôvé teszik, viszonylag kedvezô áron tudnak elhelyezést biztosítani. Ez az
egyik legfôbb érv, ami a kollégium mellett szól. 

A másik meghatározó tényezô, hogy a kollégiumban rövid idô elteltével kialakulnak nagyszerû
közösségek, és kibontakozik a közösségi élet. Ennek egyrészt jelentôs
személyiségformáló hatása lehet, másrészt fel-
gyorsul és hatékonyan mûködik az
információáramlás.
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Különösen a vizsgaidôszak közeledtével válik igazán értékessé egy-egy „füles” a zárthelyi dolgozatok
kapcsán, avagy elkezdenek terjedni különféle, a felkészülést segítô jegyzetek és segédanyagok. Ilyen-
kor hasznos, ha Te is részese vagy a körforgásnak. 

A közösségi élet persze tagadhatatlanul nem csak a tanulás, hanem a kikapcsolódás, a bulik ide-
jén is aktív. Ha voltál már kollégista, ismered a szituációt. A pihenés és a lazulás „intézményesül” egy-
egy ilyen helyzetben, ám ennek megvannak a maga hátulütôi is. Például, ha Neked nyugodt körülmé-
nyek között, hatékony tanulásra van szükséged. Ezt a kollégium sajnos nem minden esetben tudja biz-
tosítani. Ki kell hogy alakítsd magadban a belsô hangot, ami figyelmeztet, hogy Neked már tanulnod
kell, még akkor is, ha a többiek esetleg javában buliznak. Kellô akaraterôvel persze mindez nem
jelenthet problémát, mégis, ilyen helyzetekben könnyen elcsábul az ember.

Amennyiben nem voltál még kollégista (esetleg nem is szeretnél az lenni), vagy talán tartasz a fent
vázolt csábítástól, abban az esetben feltétlenül azt javasoljuk, hogy inkább albérletet keress. Elsô év-
ben, amikor feltehetôleg még egyedül vagy és nincs ismerôsöd vagy kialakult baráti köröd, akkor
egyedül kell keresned. Késôbb aztán átrendezôdnek a viszonyok, és lakhatsz már jó barátokkal is. 

Az albérlet keresése során a két legfontosabb szempont a lakás elhelyezkedése és az ára. Nyilván
érdemes az egyetemhez vagy fôiskolához viszonylag közel esô helyen keresgélni, hiszen sok értékes
idôt megspórolhatsz azzal, ha nem mennek el hosszú órák az utazással. Különösen igaz ez arra az
esetre, ha napjában többször ingázol az intézmény és a lakásod között. A másik fô szempont az ár és
a lakások állapota, ami alapos mérlegelést igényel, hiszen jelentôs különbségek mutatkoznak. Ezért
fontos, hogy a végleges választás elôtt több helyet nézz meg, s csak ezután válaszd ki azt, amelyik
igazán ideális! 

Ha albérletben gondolkodsz, java-
solt már a sikeres felvételi után rö-
videsen elkezdeni a keresgélést.
Interneten böngéssz hirdetése-
ket, és vezess listát a különbö-
zô lehetôségekrôl Word-ben
vagy Excel-ben! A többiek is
keresgélni fognak, és nem
lenne szerencsés, ha Te már
csak a megmaradt helyekbôl
válogathatnál. Érdemes a bér-
leti szerzôdést aláírás elôtt ala-
posan tanulmányozni, hogy mi-
lyen feltételekkel költözhetsz be
az albérletbe, és hogy ezek szá-
modra elfogadhatók-e. Különö-
sen figyelj az esetleges felmondási
idô hosszára, a kaució (foglaló) össze-
gére, és egyéb járulékos költségekre! 

Nyilván az ember a hosszabb távú tartózkodás szándékával költözik be egy lakásba. Ha úgy érzed,
hogy ez nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, merj váltani, és indulj tovább! Sajnos ma már
semmit nem lehet teljesen biztosra venni, és ha nem érzed jól magad, esetleg csalódtál a lakásban, a
feltételekben vagy épp a lakótársakban, nyugodt szívvel állj odébb. Elég nagy luxus lenne pénzt kiad-
ni egy olyan szolgáltatásért, amiben ráadásul csalódnod kell. Elôbb-utóbb biztosan megtalálod a he-
lyed, és ne csüggedj el, ha ez nem sikerül elsô próbálkozásra! 
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15. Elôrehaladás az egyetemen, fôiskolán

Több ízben említettük már az elôrehaladás lépéseit és a tapasztalatszerzés fontossá-
gát, most mégis érdemes áttekinteni ennek leglényegesebb vonatkozásait. Tény,
hogy az újdonság ereje a felsôoktatási szférában eltöltött elsô évben hat majd Rád
a leginkább. Talán ez a legszebb év, hiszen a hallgató szíve tele van ábrándokkal,
tervekkel, illúziókkal, ami persze így van rendjén. 

A beilleszkedés folyamata, az új rendszer megismerése, a kapcsolatépítés kiemel-
kedôen fontos ebben a folyamatban, s persze nem is tudsz belôle kimaradni. Észre
sem veszed a változásokat, hiszen ösztönösen alkalmazkodsz – optimális esetben. 

A helyes idôbeosztáson túl érdemes nyitottnak lenni minden új lehetôség iránt:
legyen az egyetemen belüli elfoglaltság vagy éppen munka. Az évfolyamok általá-
ban fokozatosan nehezednek, s az egyre nagyobb terhelés mellett késztetést érzel
arra, hogy valamilyen konkrét irányba elindulj: legyen az szakosodás vagy egy
adott terület alaposabb ismerete. Az elsô évben a legnagyobb a szabadság. Talán el-
csépeltnek és a nehéz helyzetekben groteszknek hangzik az a mondás, hogy „ezek
a legszebb éveid”. Mégis van benne igazság, akárcsak abban, hogy a felsôoktatás
évei alatt olyan kapuk nyílnak meg elôtted, amelyek soha máskor. 

A kérdés persze az, hogy hajlandó vagy-e belépni ezeken a kapukon, és megis-
merni a lehetôséget. Hidd el, megéri! Persze az út nem egyszerû. Sokszor érzed úgy
majd, hogy a helyzetek igazságtalanok vagy szervezetlenek, de közösségben igye-
kezni kell alkalmazkodni a szabályokhoz annak érdekében, hogy ne uralkodjon el
a káosz. Ahogy haladsz elôre, évrôl évre könnyebben viseled majd az egyébként
egyre nagyobb szellemi terhelést. 

Ezt ugyanis meg lehet szokni, csak a jókedv és a pozitív hozzáállás ne hagyjon
el! A szellemi kapacitásod mellett türelemre is szükséged lesz: sorban állás a tanul-
mányi osztály elôtt az ügyek intézésekor, évközi kötelezettségek teljesítése (beadan-
dó dolgozatok, zárthelyi dolgozatok, évfolyam- és szakdolgozat, nyelvvizsga meg-
szerzése és egyéb követelmények), vizsgák és utóvizsgák, adminisztrációs feladatok.
Mindemellett folyamatosan résen kell lenned, hogy értesülj a lehetôségekrôl, ked-
vezményekrôl vagy éppen a legjobb vizsgaidôpontokról! 

Az információáramlás nagyon aktív a felsôoktatásban, nem árt azonban ellen-
ôrizni azok hitelességét. Sajnos az egyetem és fôiskola falai között sok alaptalan
pletyka kering, amelynek célja a megfélemlítés vagy valótlan állítások terjesztése.
Ezért érdemes rendszeresen bejárni az órákra és a számonkérésekre, mert az a biz-
tos, amit személyesen hallasz és amirôl meggyôzôdsz. 

A következô nagy lépés a vizsgarutin megszerzése. Ez kétséget kizáróan elsô év-
ben a legnagyobb kihívást jelentô feladat. Noha korántsem a legnehezebb vizsgák-
kal fogsz találkozni ebben az évben, a nehézséget mégis az jelenti, hogy fel kell
mérned az erôdet: mire mennyit kell tanulni, hogyan érdemes vizsgázni. Szép las-
san kialakulnak a vizsgázási szokásaid. Biztosíthatlak: nincs két egyforma ember,
és nincs mindenkinél általánosan bevált módszer e téren. Itt is magadra vagy utal-
va. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem érdemes a tapasztaltabb felsôbb évesek ta-
nácsait megfogadni, de a döntéseket mindig Neked kell meghozni. 

A legtöbb intézmény figyelembe veszi a tanrend összeállítása során a gólyákra
nehezedô súlyt, ezért fokozatosan szoktatnak hozzá a rendszeres tanuláshoz, vala-
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mint az egyre nagyobb mennyiségû és összetételében is sûrûbb anyagok elsajátítá-
sához. Minden évben megfogalmazod majd, hogy az elôzô év mennyivel könnyebb
volt, pedig akkor azt hitted: ennél nem lehet nehezebb. A legfontosabb, hogy higgy
a sikerben: abban, hogy bátran és okosan tudod venni az akadályokat. Abban, hogy
Te sem vagy gyengébb, mint a többiek, s ha ôk meg tudják csinálni, akkor Te is! 

Természetesen a felkészültség mellett nagyon sok múlik egyéb, szubjektív té-
nyezôkön, amelyeket sajnos nem lehet befolyásolni. Ilyen a vizsgáztató tanár az-
napi kedélyállapota, a Te hangulatod, a szimpátia, a kihúzott vizsgatétel nehéz-
sége a számodra és számtalan hasonló tényezô. Ez persze nem jelenti azt, hogy
„úgysem a tudás számít” alapon járj vizsgázni. A szerencse sokat jelent, de nem
szabad kísértésbe esni és visszaélni vele, hiszen „addig jár a korsó a kútra, míg el
nem törik”. 

Ha tisztességesen felkészülsz egy-egy vizsgára, és minden Tôled telhetôt megte-
szel, akkor már nagy baj nem érhet. S ha valami miatt mégsem sikerül, az nem Raj-
tad múlik, s legközelebb majd több szerencsével jársz! Különösen a szóbeli vizsgá-
kon számít sokat a megjelenés és a fellépés: elegánsan, csinosan kell megjelenni, és
határozottan elôadni a tudásod. Nem baj, ha hiányos, sok esetben az sem baj, ha
kevés, de azt a kevés tudást is azzal a hittel kell elôadni, hogy ez Neked nagyon
megy. Így nem csak a vizsgáztatót, de önmagadat is meg tudod gyôzni arról, hogy
sikeres vagy. Ez önbizalmat ad, és könnyebben veszed az akadályokat.

16. Informatika a felsôoktatásban

Komoly váltást jelent a felsôoktatás a középiskolához képest ebben a témában is.
Nem kétséges, hogy legalább alapfokú felhasználói ismeretekkel már rendelkezel,
hiszen az információs társadalom korában élünk. Jelen pillanatban talán ez még az
egymással való kommunikáció legváltozatosabb formáiban nyilvánul meg. A felsô-
oktatásban ennél egy kicsit komolyabb szinten kell majd bekapcsolódnod a felhasz-
nálói körbe. Ijedtségre persze semmi ok, alapkérdésekrôl van szó, mégis olyanokról,
melyek szükségessé teszik az egyes ismeretek és készségek elsajátítását.

Számos intézmény – kartól és szaktól függetlenül – oktatja az alapvetô felhasz-
nálói ismereteket és programokat. http://ikportal.extra.hu; http://www.infor-
matikakepzes.hu Gondolunk itt elsôsorban szövegszerkesztésre és táblázatkezelés-
re, kommunikációs csatornák és egyéb hasonló programok ismeretére. Hol lehet erre
szükséged? Szinte mindenhol. Példaként említhetjük a különféle jegyzetek letöltését és
kinyomtatását, hozzáféréseket, ezek elektronikus továbbítását, beadandó dolgozatok,
évfolyam- és szakdolgozatok begépelését, statisztikák és kimutatások készítését.

Az informatika másik fontos kapcsolódási pontja szorosan összefügg a tanulmá-
nyokkal. Minden felsôoktatási intézményben használatos egy informatikai rendszer,
amely a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentációt
magában foglalja. Ennek két alaptípusa a Neptun és az ETR (Egységes Tanulmányi
Rendszer). Ez tartalmazza a személyes adatokat, a bankszámla információkat, s
valamennyi adminisztratív tevékenységet ezen keresztül fogsz Te magad is végez-
ni. A programba felhasználónév és jelszó segítségével léphetsz be, és megtekinthe-
ted a saját, személyes felületedet. 
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Ezen a rendszeren keresztül történik többek között a tantárgyak felvétele minden
szemeszterben, továbbá a vizsgákra jelentkezés, s a megszerzett minôsítéseket is itt
rögzítik. A személyes adatok között a bankszámlaszámnak különös jelentôsége van.
Az egyetem ezen keresztül utalja a különféle kifizetéseket a számládra, ezen keresz-
tül tudsz Te is különféle tranzakciókat végrehajtani, kezdve az utóvizsgadíj befize-
tésétôl egészen a halasztott félévek bejelentéséig. Olyan ez, mint egy központi nyil-
vántartó rendszer. A felhasználónevet az egyetemtôl kapod, jelszót pedig Neked kell
készítened, s itt nyilván figyelni kell a titokvédelmi szempontokra is! 

Ez a rendszer – akárcsak a leckekönyv vagy más néven index – mintegy elektroni-
kus nyilvántartásként végigkíséri a fôiskolai, egyetemi tanulmányaidat. Ezzel is mie-
lôbb meg kell ismerkedned, és óvatosan kell kezelned. Különösen a tárgyfelvétel és a
vizsgákra jelentkezés idôszakában fogsz sokat találkozni a Neptun vagy az ETR fon-
tosságával, amikor mindenki egyszerre rászabadul a rendszerre a jó helyek és jó vizs-
gaidôpontok reményében. Ez még a jövô küzdelme, de érdemes idôben felkészülni rá.

17. Munkavállalás a felsôoktatás évei alatt

Számos diák szereti kipróbálni magát a munkavégzésben már a fôiskola
vagy az egyetem évei alatt. Ez igen derék, bár sok szempontból kockáza-
tos vállalkozás. Dicséretes, sôt, sok esetben szükséges, hogy a diák vala-
melyest hozzájáruljon a tanulmányi költségekhez, de nem mindegy, hogy
ezt milyen áron teszi.

Tekinthetjük a munkát szárnypróbálgatásnak, amikor megtetszik Neked va-
lamilyen terület, amiben szeretnéd kipróbálni és kiteljesíteni magad. Ilyenkor
szükséges, hogy legyen Benned egészséges önkontroll, és tedd fel magadban a kér-
dést: mi az, ami még belefér az idômbe és kapacitásomba, és mi az, ami már nem?
Készíts idôbeosztást számítógépen! Használd ehhez az Excelt. Ezzel táblázat vagy
esetleg diagram formában is csoportosíthatsz. MS Outlookban is összeállíthatsz idô-
tervet, amely egyben lehet az órarended is!

Lényeges, hogy próbálj a teendôid között fontossági sorrendet kialakítani, és
hogy ebben a sorrendben a tanulmányok az elsô helyet foglalják el, még akkor is,
ha az adott pillanatban úgy érzed: több értelme van a munkának. A munkafeltéte-
lek ugyanis sokszor változnak, és amíg nincs a kezedben diploma, még jobban ki
vagy téve e változások és kockázatok hatásainak. 

Ha megszerzed a képesítést, és emellett sikerül megtalálnod a megfelelô mun-
kát is, akkor elmondhatod, hogy gyôztesként kerültél ki a megpróbáltatásokból.
Sokan vállalnak diákmunkát, ma már nagyon sok szervezet tesz ajánlatokat:
http://www.universitas.hu; http://www.rebusz.hu; http://www.muisz.hu/
diakmunka/aktualis.php 

Vannak, akik az egyetemi tanulmányaikhoz kapcsolódóan gyakorlatra mennek, és
beletanulnak a leendô szakmájuk fortélyaiba. S persze magas azon diákok száma is,
akik a kihívást keresik: egy-egy új területtel próbálkoznak, a kíváncsiság hajtja ôket. 

Azért érdemes megpróbálni – ésszerû határok között – a munkát, mert felfedezhe-
ted a saját erôfeszítésekkel megkeresett pénz, az elsô fizetés élményét. Ekkor tudod
igazán értékelni és magadénak érezni azt, amit elértél vagy megalkottál. Ismételten
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hangsúlyozzuk azonban, hogy semmilyen szempontból nem éri meg a munka miatt
elcsúszni az egyetemmel! Ennek az egyszerû oka, hogy egy plusz év az egyetemen
sajnos jelentôs többletköltséggel jár. Nappali tagozat mellett nem tudsz teljes mun-
kaidôben dolgozni, így nem tudod elôteremteni a különbözet árát. Dolgozol, mégis
veszteségesen jössz ki a helyzetbôl: ez a munkavállalás nagy csapdája, amit minden-
képp érdemes végiggondolni, mielôtt bármi kötelezettséget vállalsz e téren. 

A diplomához szükséges szakmai gyakorlat sok intézményben nem csak ajánlott,
de egyben kötelezô is. Ha tehát komolyan érdeklôdsz a leendô szakmád kihívásai
iránt, érdemes már az egyetemi, fôiskolai évek alatt a gyakorlatban is kamatoztat-
ni az elméletben megszerzett tudásodat. 

A gyakornokokat és pályakezdôket az esetek többségében szeretettel és szívesen
fogadják, persze nem túl kedvezô anyagi feltételekkel. Valahol meg kell alapozni a
jövôt, de megfelelô kitartással viszonylag rövid idô alatt sok mindent megtanul-
hatsz, ha igazán akarod!

18. Mi a teendô, ha a választott intézmény 

nem váltja be a hozzá fûzött reményeket?

Újabb összetett kérdés. Rendkívül sok kiváltó okot említhetünk. Optimális eset-
ben persze ez nem következik be, de vannak olyan elôre nem látható jelenségek,
amelyek miatt mégis elôfordul. Az elsô kérdés, amit ennek kapcsán mérlegelni
kell, hogy mikor döbben rá a diák arra, hogy nem az a terület érdekli, amelynek
alapján diplomát kapna. Ha ugyanis idôben kiderül, akkor többféleképpen orvo-
solható a probléma. 

Az ok lehet egyrészt az, hogy a tanulmányi- és vizsgakötelezettségeknek nem ké-
pes elégséges szinten eleget tenni. A másik ok pedig az érdeklôdés hiánya. Ha ezek
a tényezôk viszonylag korán megjelennek, nem késô elhagyni az intézményt, s
máshová felvételizni. Ezt inkább tanulópénznek, mintsem elpazarolt idônek kell fel-
fogni, hiszen amíg nem kezded el az egyetemet, nem láthatod elôre annak pontos
összetevôit, bármilyen részletesen informálódsz a tanévkezdést megelôzôen. 

Mint azt korábban hangsúlyoztuk, kiemelkedôen fontos a tapasztalás és a saját,
önálló út megtalálása. S ha ez nem sikerül, hatékony lépéseket lehet tenni. Az sem
ritka eset, hogy a hallgató a félévek elôrehaladásával fokozatosan jön rá arra, hogy
nem abból szeretne megélni, nem azzal szeretne a késôbbiekben foglalkozni, amit
tanul. Ettôl persze még tud jól teljesíteni az egyetemen vagy fôiskolán, és nincs ve-
szélyben a hallgatói jogviszonya sem, csak éppen az érdeklôdés hiányzik. Ez a ne-
hezebb kérdés, hiszen negyed- vagy ötödévben senkit sem ildomos az „abbahagyás-
ra” bíztatni, hiszen addigra az egyetemista a küzdelmek nagy részén túl van. Ilyen
esetben az érintetteket kitartásra buzdítjuk. 

Nem ritka jelenség, hogy a hallgatóból „pályaelhagyó” lesz, vagy nem azzal foglal-
kozik majd, amit tanult, s talán ez így is rendjén lehet. Manapság nagy intenzitással
változnak a munkaerô piaci viszonyok s ezzel együtt az igények. A diploma viszont
biztos pont. A diplomával kenyér van a kezedben. Olyan támasz ez, ami még akkor is
mentôövet jelenthet számodra, ha az adott pillanatban úgy érzed: nem sok hasznát ve-
szed majd az életben. Sosem tudhatod elôre, mikor lesz szükséged egy ilyen értékre. 



1Ne feledd: a diplomáért meg kell küzdeni, s ebbôl kifolyólag is, az értéke igen
magas lehet! Ezért arra bíztatunk, szerezd meg az aktuális, folyamatban lévô diplo-
mát, s ha ez megvan, talán más színben látod majd a helyzetet. Vizsgaidôszakban
nagy a stressz és sokszor a pesszimizmus, nyilván senki nem tanul szívesen annak
tudatában, hogy folyamatosan számot is kell adni errôl. Záróvizsgák után viszont
összeáll a kép, nincs több vizsga, s kezedben a képesítés, amiért megdolgoztál. S ha
még ekkor is úgy látod: nem erre kívánod alapozni a jövôdet, még mindig ott a le-
hetôség, hogy elkezdj olyasmivel foglalkozni, amirôl biztosan tudod, hogy a szíved
vágya. Megoldás: a másoddiploma megszerzése. 

Ennek számtalan elônye van. Ki kell emelnünk azt a tényt, hogy manapság a dip-
lomával is sok esetben igen nehéz elhelyezkedni, bármilyen területrôl is legyen szó.
A küzdelmek tehát nem szûnnek meg a fôiskola vagy egyetem befejeztével, sôt: iga-
zán akkor kezdôdnek! Ha viszont két diplomád van – tegyük hozzá, két elismerten
jó diploma – ez azt tanúsítja, hogy két olyan terület is van, amit magas szinten el-
sajátítottál. Ebbôl lehet következtetni a széles érdeklôdési körödre és magas képzett-
ségedre is. Mindez pedig nagy elônyt jelent az álláskeresés során. 

Semmiképp nem szabad tehát kétségbe esni vagy távlatokat nem látva elszomo-
rodni. A lehetôségek száma végtelen, csak légy figyelmes, és mérd fel a saját igé-
nyeidet, képességeidet! Kísérletezz és tapasztalj! Ez a biztos boldogulás kulcsa.

19. Állásbörze

A következô lépés az állásbörzék látogatása, amely már a felsôoktatásban eltöltött
éveid során válik egyre fontosabbá. A börzéken a legkülönfélébb cégek és szerve-
zetek jelennek meg standjaikkal, álláslehetôségeket
kínálva. Kiváló alkalmat nyújthat ez arra,
hogy fel-
mérd
a z
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MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?

Nagyon fontos, hogy önálló életedben megszokd, hogy
bevételeidet és kiadásaidat elôre tervezhetôen vezeted.
Erre talán a legalkalmasabb mód egy táblázat Microsoft
Excelben, ahol a különbözô pénzügyi függvények segít-
ségével akár a befektetett pénzed kamatját is elôre kiszá-
molhatod. Ha komolyabban szeretnéd vezetni kiadásai-

dat, használd a Microsoft Money szoftvert. http://www.
microsoft.com/money/default.mspx 

A családi fészekbôl való kirepülés után fontos, hogy továbbra is tartsátok a
kapcsolatot. A Windos Live szolgáltatás erre több lehetôséget is ad, a levelezéstôl
a csetelésen vagy a blogíráson keresztül a videotelefonálásig. Látogasd meg a
http://get.live.com/ vagy a http://home.live.com oldalakat!

A szülôk mindig szívesen néznek fényképeket. Töltsd fel digitális képeidet
a Windows Live Fotótárba (http://get.live.com/), vagy írj belôlük asztali
DVD-n lejátszható lemezt. A Windows Vista Ultimate képes erre.

Az felsôoktatásban való érvényesüléshez elengedhetetlen az évfolyamtár-
sakkal való folyamatos kapcsolattartás. Ehhez nyújtanak segítséget a kapcso-
lati háló alkalmazások (mint a www.iwiw.hu, a www.myvip.com vagy a
www.facebook.com) és a Windows Live szolgáltatás (http://get.live.com/).

És még egy fontos dolog, ha eddig nem sikerült, tanulj meg 10 ujjal gépelni!
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aktuális igényeket, s levond a következtetéseket: mennyit ér jelen pillanatban a tu-
dásod. Szükséges-e tovább képezned magad avagy kiegészíteni, kibôvíteni a meg-
lévô ismereteidet annak érdekében, hogy eredményesen szerepelhess a munkaerô-
piaci versenyben? 

Kapcsolatépítésre is kiváló lehetôség az állásbörzén való részvétel. Talán a leg-
váratlanabb pillanatban csörren meg a telefonod, mert egy cég érdeklôdik az át-
adott önéletrajzod alapján a képességeid és tudásod iránt. Érdemes élni ezekkel a
lehetôségekkel, hiszen nem követelnek nagy áldozatot. Ráadásul kikapcsolódásként,
a szabadidô hasznos eltöltéseként is szolgálhat egy ilyen program, közösen a bará-
tokkal. Még az is lehet, hogy együtt tudtok elindulni, ami kellemes élménnyé tehe-
ti az álláskeresést! 

20. Itthon vagy külföldön vállaljak munkát?

A külföldi munkavállalás sokak számára nagy kihívást jelent. Nem feltétlenül a pénz
a legfôbb mozgatóerô ebben a kérdésben. Külföldön töltött idôd hasznos lehet példá-
ul abból a szempontból is, hogy lehetôséged nyílik idegen nyelvek tanulására és gya-
korlására, továbbá idegen országok szokásait, kultúráját is megismerheted. 

Ha mégis fôként a pénzkeresés motivál, és kapsz egy nagyon jónak tûnô ajánla-
tot, akkor feltétlenül fontos utánaszámolni annak, hogy költségek szempontjából  ➽
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➽ mit jelent a kint tartózkodás. Hiszen a fizetés sok ország esetében lehet maga-
sabb, mint hazánkban, ám ugyanott a költségek is jelentôs többletet tesznek ki. 

Fontos kérdés még a munka jellege is: az, hogy milyen típusú fel-
adatot kell végezned, mennyire megterhelô, mennyiben biztosítják
Neked az egészséges és adott esetben higiénikus munkavégzéshez
szükséges körülményeket stb. Ezeknek a kérdéseknek is érdemes utá-
nanézni, mielôtt nyakadba veszed a világot.

Kiegészítés
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1. Diákszövetkezetek

http://www.eudiakok.hu/diakmunka.php

http://www.furgediak.hu/

http://www.melo-diak.hu/  

http://www.diaknavigator.hu/

2. Albérletek, kollégiumok 

Albérletek: http://www.ingatlan.com/berles.php

http://www.alberletlap.hu/

Corvinus Egyetem: http://www.bke.hu/

ELTE összes:

http://www.egyetemter-online.hu/main_kollegiumok.php

3. Pályázatok, ösztöndíjak

Magyar Ösztöndíj Bizottság: http://www.scholarship.hu/

Német ösztöndíjak:

http://www.rexinfo.hu/universitas/news_31.html

Nemzetközi ösztöndíjak:

http://www.internationalstudent.com/

Támogatások, ösztöndíjak: http://www.iefa.org/

DAAD honlapja – németországi ösztöndíj lehetôségek:

http://www.daad.de/index.html

4. ERASMUS ösztöndíj: 

www.ektf.hu/hir/erasmus_osztondij2007.htm 

5. Pénzintézetek ajánlatai bankkártyához, számlához 

OTP folyószámla információk:

https://www.otpbank.hu/OTP_Portal/online/BH0101010

0000000.jsp

ERSTE folyószámla információk:

http://www.erstebank.hu/online/20005190.html

Raiffeisen folyószámla információk:

http://www.raiffeisen.hu/rai/raiportal/ep/channelView.do

?channelId=1073753629&channelPage=%2Fep%2Fcha

nnel%2Fdefault.jsp&BV_SessionID=@@@@110243924

5.1199302180@@@@&BV_EngineID=ccckaddmmfmd-

fgkcefecghkdghkdffi.0

K&H folyószámla információk:

https://www.khb.hu/portal/page?_pageid=243,462162

&_dad=portal&_schema=PORTAL

Citibank folyószámla információk:

http://www.citibank.hu/hungary/consumer/termekek/

szamlavezetes/

6. Nyílt napok

nyílt nap keresô (2007–2008): 

http://www.felvi.hu/nyiltnap/nyiltnap.ofi?mfa_id=340

a nyílt napok értelme:

http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kebi/0/23987/1

7. Érettségi felkészítôk 

Talentum elôkészítôk: http://www.felveteli.hu/tanfolyam/

Studium Generale elôkészítô:

http://www.studiumgenerale.hu/

Thalész kör: http://www.obudamatek.hu/

DFT Budapest: http://www.dft.hu/

8. Neptun, ETR rendszer

Neptun rendszer:

http://neptun.sote.hu/doksik/NeptEFTR2.7.pdf

ETR rendszer: http://www.etr.hu/
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2. FEJEZET

W. Ungváry Renáta

ÉLETVITEL, 

HÁZTARTÁSI ALAPISMERETEK

1. Bevezetés

Akár továbbtanulsz érettségi után, akár
dolgozni kezdesz, mindenképpen minô-
ségi változások következnek be az éle-
tedben. Sokszor éppen a leghétközna-

pibb kérdések azok, amelyek a legtöbb gondot
okozzák. Ezek felismerésében, esetleg megoldásá-
ban is igyekszünk egy kis segítséget nyújtani az
alábbiakban. Ugyanakkor  – a munka mellett – a
legfontosabbról is szólunk, a családról.

2. Szinglik és családok - a legszûkebb 

környezet, amelyben élünk

BESZÉLJÉTEK MEG: Akad az ismerôseid, rokonaid között, aki egyedül él? Mit tudsz

ennek az okáról? Mi a véleményed az anyagi helyzetérôl, lehetôségeirôl? Ô elégedett

ezzel a helyzettel, vagy magányosnak érzi magát?

Ismerôseid, rokonaid körében mekkora egy átlagos család? Elôfordul, hogy több gene-
ráció él együtt? Kinek, kiknek a keresetébôl él a család, hány fôre oszlik el a jövede-
lem? Mi a helyzet a saját családodban? Neked milyen elképzeléseid vannak? Hol, mi-
lyen keretek között képzeled el az életedet az elkövetkezô öt-tíz évben? Meddig fogsz
a szüleiddel lakni? Mit jelent számodra felnôttnek lenni? Valóban annak érzed magad?

Egyre inkább igényt tartasz arra, hogy önállóan dönthess az életedet, pályafutá-
sodat érintô ügyekben, ugyanakkor az anyagi függetlenséget még nem tudod meg-
teremteni. Akárhonnan is nézzük, meglehetôsen kiszolgáltatott helyzetben vagy.
Családod joggal várhatja el azt, hogy hozzájárulj a költségekhez valamilyen formá-
ban, benned pedig minden bizonnyal egyre erôsebb a vágy, hogy saját lábadra állj,
saját lakásod legyen, magad gazdálkodhass, és ne kelljen folyton alkalmazkodnod
az addig kialakult játékszabályokhoz. Közben azt érzed, hogy szüleid továbbra is
gyereknek tekintenek, és tapasztalataikra hivatkozva életed minden részletét ismer-
ni és befolyásolni szeretnék.
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Ha komoly párkapcsolatod van, elôbb-utóbb az a kérdés is felmerül, hogy hol
tudtok együtt élni. Nálatok? Az ô családjánál? Mit szól ehhez a család többi tagja?
Bérelt lakásban? Kollégiumban? Minden helyzet és család más, ezért itt csak né-
hány ötletet sorolnék fel, hogyan, milyen irányban keresgélhetitek a megoldást.

Ésszerûnek tûnik, ha valamilyen formában mindenképp folytatod a tanulást, így
ugyanis egyre több olyan tudásra tehetsz szert, amelyet felhasználhatsz késôbbi fel-
adataid során. Ha külföldön vállalsz munkát, mondjuk egy éven keresztül, tökéle-
tesre csiszolhatod nyelvtudásodat, és igen hasznos tapasztalatokra tehetsz szert,
amelyek nagyon elütnek attól, ahogyan eddig éltél. http://kulfolditanulas.link-
center.hu A távolban nem számíthatsz szüleid állandó segítségére, de kritikájára
sem. Neked kell döntened, neked kell vigyáznod magadra. 

Ha alkalmi vagy rendszeres munkát vállalsz tanulmányaid mellett, ez rákénysze-
ríthet a jobb, átgondoltabb idôbeosztásra, és csökkenti függôségedet szüleidtôl. Ar-
ra azonban ügyelj, hogy csak olyasmibe vágj bele, ami mellett meg tudod oldani a
rendszeres tanulást is, vagy ami kapcsolatban áll tanulmányaiddal. Elképzelhetô,
hogy szüleid szívesen ellátnak a továbbiakban is pénzzel, ám ennek ellenére hasz-
nos tapasztalatokra tehetsz szert, ha dolgozol. Nem árt munkavállalói szemmel néz-
ni, mennyibe kerül az életvitel, fogyasztási színvonal, szórakozás, utazás, amihez
hozzá vagy szokva. Nehéznek, küzdelmesnek tûnhet ez, mégis nagy segítséget je-
lenthet számodra késôbb, amikor valóban családod lesz.

Ebben az átmeneti idôszakban jó megoldás lehet, ha más hasonszôrûekkel együtt
béreltek lakást, vagy együtt fogtok terveitek megvalósításába. http://www. ingat-
lanbazar.hu Élethelyzetetek, anyagi lehetôségeitek hasonlóak, ráadásul újabb fon-
tos dologgal ismerkedhettek meg: milyen együttélési szabályokat kell kidolgozni,
hogy viszonylagos rend és tisztaság legyen, hogyan lehet megoldani a vitás kérdé-
seket, melyek azok a konfliktusok, amelyek különösen érzékenyen érintenek.

Nézz körül a civil szférában! http://www.c3.hu/ngo-h1.html Milyen civil
szervezetek munkáját ismered közelebbrôl? Érdemes volna egy hozzád közel álló
szervezet munkájába önkéntesként bekapcsolódnod. Így egészen újszerû tapaszta-
latokat szerezhetsz. Miért hajlamosak rá egyesek, hogy önzetlenül tevékenykedje-
nek valamilyen cél megvalósításáért? Nézz körül a szûkebb környezetedben! Mit
tud kezdeni ezekkel az önkormányzat, mit egy civil szervezôdés?

3. Ésszerû tisztaság

BESZÉLJÉTEK MEG: Szerinted miért van szükség takarításra, mosogatásra? Neked

mennyire fontos a lakás, a ruházatod makulátlan tisztasága? Te milyen gyakran ta-

karítasz? Zavar, ha a szobádban össze-vissza hevernek a holmik, vagy épp ettôl érzed

magad otthon?

Személyes higiénia 
Azért a jóból is megárt a sok! Egy egész jól menô  kereskedelmi ágazat épül arra, hogy
minél több tisztálkodó- és testápoló szert, kozmetikumot eladjon. A reklámok célja az,
hogy elhitessék, napi rendszerességgel szükséged van ezekre, ha tiszta, jól ápolt em-
ber benyomását akarod kelteni. Még az egész nap fekvô és alvó kisbabákat is napon-
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ta fürösztik, vizükbe fürdetô szert önte-
nek, pár szál hajukat babasamponnal
mossák, a reklámok pedig azt sugall-
ják, hogy a kicsik így jobban alusznak
éjszaka és boldogabbak lesznek.

Ennek azonban sokszor éppen az
ellenkezôje igaz. A kisbabák boldog-
ságához inkább szülôi szeretet és
testközelség szükséges, nem baba-
fürdetô szer. Ezek a készítmények
nagyon sok kisbabánál bôrgyulla-
dást, allergiát okoznak, és annyira
kiszárítják a bôrüket, hogy további
„utánzsírozó” készítményeket kell hasz-
nálni. Ugyanez a helyzet sok felnôtt esetében is, a tusfürdôk, a samponok sokuknál
túlérzékenységet váltanak ki.

Az ember bôre csodálatos, kiterjedt védekezô rendszer. Hasznos baktériumok él-
nek rajta, kémhatása savas, ez hátrányos a kórokozók terjedése szempontjából. Bô-
rünk ezen kívül zsíros védôréteget is képez, így rugalmassá, ellenállóvá válik, nem
sebesedik egykönnyen, irritáció hatására sem. Mit teszünk mi? Naponta zuhanyo-
zunk, rengeteg szappant, tusfürdôt kenünk magunkra, vagyis mindent elkövetünk,
hogy az állítólagos kosszal együtt ezeket a fontos védôbástyákat is eltávolítsuk ma-
gunkról. Tisztaságmánia helyett érdemes volna néhány szabályt követni, mert bô-
rünk és környezetünk is jobban járna!

Nem szükséges naponta zuhanyozni, fürdeni, helyette az egyszerû mosakodás is
megteszi. Kerüljük a hosszas zuhanyozást és kádban fekvést, mert a klórozott csapvíz
hihetetlenül kiszárítja a bôrt. A testápolók használata ezen nem sokat segít, ugyanis
rendszerint nem pótolják a gyakori zuhanyozással elveszített zsírréteget és nedvességet.

A gyakori kézmosás továbbra is nagyon fontos és ésszerû a fertôzések megaka-
dályozására.

Tusfürdôk helyett célszerûbb egyszerû babaszappant használni. Érzékeny bôrûek
számára kapható telítetlen zsírsavakat tartalmazó fürdetô olaj, gyógyszertári mosa-
kodó kenôcs. 

Az antibakteriálisként hirdetett szappanok, krémszappanok tusfürdôk használa-
tát kerüljük, ezek a legkártékonyabbak és legfeleslegesebbek! A mindennapi élet so-
rán nincs szükség kézfertôtlenítésre, ha viszont szükséges (például kórházi munká-
nál), ezek nem elégségesek, csak arra valók, hogy tönkretegyék a bôr természetes
védekezôképességét. Ha kiírtjuk a bôr természetes baktériumflóráját, könnyebben
lábra kapnak a gombás bôrfertôzések. 

Dezodorok, parfûmök
Hajtógázas dezodort ne használj, ezek ártanak környezetünknek, ráadásul csoma-
golásuk a legkevésbé sem környezetbarát! A golyós dezodorok közül részesítsd
elônyben azokat, amelyek nem tartalmaznak alkoholt, illatanyagot és alumínium-
vegyületeket. A 24 órás izzadás gátlók ugyan kényelmesnek tûnnek, de használa-
tuk nem túlságosan egészséges. (Az izzadásra a testnek szüksége van, nagy felületen
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nem szabad megakadályozni.) A hónaljszôrzet eltávolítása csökkentheti némiképp
a testszagot, amely nem a verejték szaga, hanem azok a baktériumok okozzák, ame-
lyek az izzadás helyén elszaporodnak, ám károsnak nem nevezhetôk. Meleg napo-
kon segíthet, ha többször lemosod a hónaljadat tiszta vízzel, majd hintôporral be-
hinted. A szellôs pamut ruházat csökkenti a verejtékképzôdés mértékét, és rossz
szag is ritkábban alakul ki, mint szoros, testhezálló mûszálas ruhában.

A parfümök használatával légy mértéktartó! Mindenkinek van egyedi, csak rá
jellemzô illata (nem izzadságszagról van szó!), mely többek között párválasztást is
befolyásolja, bár ennek valószínûleg nem vagyunk tudtában. Az egyéni illat nôk-
nél és férfiaknál is változhat az éppen aktuális kondícióknak (szexuális aktivitás,
havi ciklus állása, betegség, terhesség) megfelelôen. Ezek az információk befolyá-
solják viselkedésünket, feltéve, ha erôs illatú parfümökkel nem tesszük eleve lehe-
tetlenné ezek észlelését. Egy szopós csecsemô, sôt újszülött például érzékeli édes-
anyja illatát, fontos tájékozódási tényezô számára. Akár szopási sztrájkhoz is vezet-
het, ha a szoptató nô erôs szagú dezodort, parfümöt, tusfürdôt használ. Az egyéni
illatot jelentôsen befolyásolhatja a fogamzásgátló tabletta szedése (épp azért, mert
beleavatkozik a nôi ciklusba és ennek valamennyi következményébe). Ez csak azért
érdekes, mert kutatók feltételezik, hogy a genetikai szempontból összeillô nô és fér-
fi egymás illatát is kellemesnek, vonzónak találja. Ezek olyan dolgok, amelyekre
manapság nem nagyon szoktunk figyelni, talán meg sem fordul a fejünkben, mi-
lyen fontos lehet. Kutatásokból kiderült, hogy ez az állatvilágból magunkkal hozott
örökség sokkal többet számít mindennapi döntéseinkben, kapcsolatainkban, szim-
pátiáinkban, mint gondolnánk.

Takarítás
Ugyanúgy, ahogy a személyi tiszta-
ság területén felesleges, otthon sem
szükséges csíramentes tisztaságra,
sterilitásra törekedni. Ez azt jelenti,
hogy a vécét, fürdôkádat, csempét,
padlót egyáltalán nem szükséges erôs
vegyszereket tartalmazó anyagokkal
súrolni, fertôtleníteni saját magunk és
családtagjaink után. Sokkal jobban
jársz, ha természetes anyagokat tartal-
mazó tisztítószereket használsz, például ál-
talános ecetes tisztítószert vagy sima tíz száza-
lékos ecetet, amely gyönyörûen eltávolítja a vízkövet (például csempérôl, vécébôl,
csaptelepekrôl). A zsíros lerakódások eltávolítására (például mosogatóból, kádból)
legjobb a súrolószer vagy az egyszerû mosogatószer és a fém dörzspárna.

Ha a lakást takarítod, a következô sorrendet érdemes követni:
• rendrakás, felesleges holmik elpakolása, cipôk kitisztítása és cipôszekrénybe

tevése, szemetes kiürítése, szennyes ruhák összegyûjtése és kimosása,
• portörlés puha ronggyal, az apró tárgyak összeszedése, portalanítása, könyvek

lesöprése tollseprûvel, ablakpárkányok, polcok tisztítására legjobb az alig ned-
ves portörlô rongy,
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• porszívózás vagy söprés partvissal, kisebb szônyegek, lábtörlôk kirázása,
• a vizes helyiségek kitakarítása, vécékagyló, kád, mosdó kisúrolása,
• az egész lakás feltörlése nedves felmosóval, hogy a maradék port eltávolítsuk.
Az igénybevételtôl függôen évente egyszer-kétszer érdemes sort keríteni a lakás-

textíliák (függöny, kárpit, bútorhuzat, szônyeg) kimosására, illetve tisztíttatására.
Az ablakpucolás ideális gyakorisága a lakóhelytôl és személyes igényedtôl is függ,
pormentes, tiszta környezetben évente egyszer is sok, fôútvonal mentén havonta is
kevés. Különösen nôk érezhetik úgy, hogy a takarítás életük sarkalatos tevékenysé-
gei közé tartozik, és az emberek úgymond elvárják, hogy a lakás mindig csillogjon
a tisztaságtól. Ez veszélyes csapda! A tisztaság és rendmánia már sok család életét
keserítette meg. Érdemes valamilyen ésszerû középutas megoldást találni, és fôként
saját magaddal tisztázni, Neked milyen fokú tisztaságra és rendezettsége van szük-
séged szûkebb környezetedben, és milyen gyakran, mennyi idôt vagy hajlandó er-
re szánni. Lényegtelen szempont, hogy ehhez a kívülállók közül ki mit szól, csak
azokkal kell valamilyen egyezségre jutnod, akikkel egy fedél alatt élsz. A helyzetet
bonyolítja, ha a párod másként gondolkodik errôl. Ilyenkor persze újabb türelmes
egyeztetésekre van szükség, hiszen elég nevetséges és idegôrlô volna folyton azon
vitatkozni, ki porszívózzon és mikor.

Anyagi helyzetedtôl, elfoglaltságaidtól és a család igényeitôl függôen dönthetsz
úgy is, hogy takarítóra bízod ezeket a munkálatokat. Többségük 2007-ben nettó
1000-1500 forintos órabérért dolgozik. Egy nyolcvan négyzetméteres lakás kitaka-
rításához nagyjából öt óra szükséges. Nagytakarításnál legalább másfélszer ennyi
idôvel számolj. A takarító azonban csak akkor tud hatékonyan dolgozni, ha elôtte
elpakolsz, rendet raksz. 

Kevesebbet kell takarítani és rámolni, kevesebb a veszekedés emiatt, 
ha ügyelsz néhány ésszerû szabály betartására:
• a lakásban a vendégek is papucsot használnak,
• amit lehet, zárt tároló helyen tartsz, ahol kevésbé porosodik (ruhák, könyvek,

mütyürök),
• az aktuálisan keletkezô nagyobb mennyiségû piszkot (lehulló morzsák, sáros

cipôk nyoma az elôszobában, papírfecnik, varrásnál textilmaradványok) hala-
déktalanul eltakarítod, összesöpröd, feltörlöd,

• a takarításra, rendrakásra vonatkozó házi szabályok az együtt lakók közös
megállapodása alapján születnek, és mindenkire kötelezô érvényûek,

• a takarítás soha nem egyetlen és mindig ugyanannak a családtagnak a felada-
ta, hanem közös teher.

Bútorok
Ha üres vagy új lakást rendezel be, és neked kell gondoskodnod a bútorok beszer-
zésérôl, semmiképpen se kapkodd el a dolgot. (http://butor.lap.hu) Készíts raj-
zokat, használj számítógépes tervezô programot, amelynek segítségével a lakás
alaprajza alapján elôre megnézheted, körülbelül hogyan mutat majd, amit beszerez-
nél. Átmeneti megoldásnak, ha nincs pénzed, a használt, lomtalanításnál összesze-
dett bútor sem rossz megoldás. Néhány egyszerû változtatással, új huzattal, színes
takarókkal és párnákkal még a legcsúfabb bútort is fel lehet dobni. Ágy helyett kez-
detben jó megoldás lehet az egyszerû matrac, melynek mosható, tehát levehetô a
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huzata. Ebbôl akár többet is beszerezhetsz, és ha vendégeid vannak, nem gond,
hogy hová fektesd le ôket. 

A régi bútorokat sem kell feltétlenül kidobni. Néha a régi és az új meglepôen jól
mutat egymás mellett. 

Mielôtt sok pénzért új bútorok beszerzésébe fogsz, gondold végig 
ezeket a szempontokat:
• elôre láthatólag meddig fogod ezt a berendezést használni,
• hányan fogjátok használni, vagyis mekkora igénybevételnek kell megfelelnie,
• gyerekek fogják-e használni (gyerekes családban csak jól tisztítható, mosható

huzatú, masszív, ugrálást is jól bíró bútorokkal érdemes berendezkedni, ellen-
kezô esetben már egy-két év leforgása alatt nagyon elnyúzottan fog kinézni a
bútor),

• ha költözöl, könnyen szállítható-e, egyszerûen beépíthetô-e egy másik lakás-
ban (például beépített szekrény, beépített polcok),

• van-e háziállat.

4. Konyha, fôzés, étkezés

BESZÉLJÉTEK MEG: Melyek a kedvenc ételeid? Gyerekkorodban is ezeket szeretted?

Nyitott vagy-e új ízek, különlegességek kipróbálására? Szerinted melyek az egészsé-

ges ételek? Te milyennek ítéled a saját táplálkozásodat, vajon egészséges-e? Isme-

red-e más népek konyháját, mindennapos ételeit? Mennyire fontos számodra az evés,

az evés körülményei? Mennyi idôt fordítasz naponta evésre, ételek elkészítésére? Ki

fôz otthon? Ki szokott ebben segíteni? Milyen gyakran eszel gyorsétteremben, milyen

gyakran fogyasztasz készételeket?

A konyha a lakás legfontosabb részei közé tartozik, úgy is mondhatnánk, hogy leg-
többször a család életének leggyakrabban látogatott helyszíne. Nem véletlen, hogy
manapság olyan divatos az úgynevezett amerikai konyha, amely nem más, mint a
nappali, étkezô és konyha egyetlen nagy közös térben. Akármilyen kicsi is a konyha,
érdemes ügyelned arra, hogy kényelmes, praktikus berendezésû legyen, és maradjon
lehetôség a késôbbi bôvítésre, ha változnak az igényeid vagy a család létszáma. Mo-
sogatógépnek például érdemes helyet hagyni. Amíg egyedül vagy ketten vagytok,
nem fontos ilyet beszerezni, ha ennél nagyobb a létszám, már megéri a ráfordítás.
Ideális esetben élelmiszertárolásra alkalmas hûvös, sötét, jól szellôzô kamra is tarto-
zik a lakáshoz, és sokszor vidéken a ház pincéjében zöldségtárolásra alkalmas verem
is. (Ha egyszer majd építkezel, érdemes erre is gondolni, nagyon hasznos!)

A konyhában vagy a konyha közvetlen szomszédságában érdemes az étkezôhe-
lyet kialakítani. Ha van tévéd, semmiképp se abba a helyiségbe telepítsd, ahol az ét-
kezések zajlanak. Nincs kiábrándítóbb látvány és hizlalóbb tevékenység, mint film-
nézés közben megállás nélkül enni és enni. Nem is beszélve arról, hogy így nem sok
tere marad a közös étkezéseket igazán élménnyé és fontossá tevô beszélgetéseknek.
Arra is gondolj, hogy a fôzés, az ételek elôkészítése meglehetôsen sok idôt vesz
igénybe. Nem jó ez alatt a többi családtagtól teljes elszigeteltségben létezni, hiszen
közben lehetne beszélgetni. Jó, ha a konyhában tudsz zenét, rádiót vagy nyelvlec-
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két hallgatni. Legyen kéznél jegyzettömb és ceruza, amibe rögtön fel tudod írni, ha
elfogy valami. Nem árt a konyhában egy kisebb polc sem, ahol a szakácskönyvet,
a receptes füzetet, a fûszereket és a gyakran használatos alapanyagokat tárolhatod.
Az otthon megtalálható hozzávalókról és fûszerekrôl vezess listát, hogy mindig
lásd, éppen mibôl van otthon és mibôl nincs.

Mindig legyen otthon!
Talán a legfontosabbak: jódozott só, cukor, porcukor, méz, két-háromféle liszt, étolaj

sütéshez, olívaolaj salátákhoz, ecet, balzsamecet,
búzadara, kukoricadara, zabpehely, zsemle-

morzsa, rizs, burgonya, vöröshagyma,
fokhagyma, száraztészta, levestészta,

étkezési keményítô, lencse, bab, sár-
gaborsó, néhány doboz tartós tej,
szárított élesztô, vaníliás cukor, sü-
tôpor, sütômargarin, extrudált ke-
nyér, teafüvek, kávé, paradicsomsû-

rítmény, halkonzerv, mustár, dió,
mandula, hántolt napraforgó- és tök-

mag salátákhoz, szezámmag – ízlés,
igény szerint.

Fûszerek: pirospaprika, ôrölt kömény, ôrölt
fekete és fehér bors, kakukkfû, oregáno, rozmaring, bazsalikom, curry, gyömbér,
babérlevél, tárkony, lestyán stb., ízlés szerint.

Mi az, amit ne tarts és ne használj?
Leveskocka, leves por, ételízesítô, nátrium glutamát, tartósítószerek, mesterséges
aromákat tartalmazó fûszerkeverékek.

Mi az, amit jobb frissen vásárolni?
Citrom, alma és egyéb gyümölcsök, sárgarépa és egyéb zöldségek (paprika, paradi-
csom, kelfélék, cukkíni, padlizsán, spárgatök, sütôtök, salátafélék), hús, felvágottak,
sajt, tejtermékek, kenyér, péksütemények, friss fûszernövények stb.

Készletek a mélyhûtôben
Zöldborsó, zöldbab, zöldségkeverékek, kis zacskóban megtisztított, fogyasztásra
kész nyers gyümölcs vagy gyümölcspép (ezeket télen remekül felhasználhatod müz-
likhez, süteményekhez), fagyasztott fûszernövények kis adagokban, sütésre, fel-
használásra készen elcsomagolt hús, darált hús, sajt, elkészített ételek egy-egy
adagban arra az esetre, ha nincs idô fôzni, felhasználásra kész tészták (réteslap, le-
veles tészta, pizza alap).

Alapvetô edények, eszközök
• teflonbevonatú serpenyôkészlet palacsinta, hús és zöldségsütéshez megfelelô

fedôkkel
• nemesacél fazék és lábas két-két különbözô méretben fedôkkel
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• egy nagyobb lábas tésztafôzéshez
• sodrófa
• háztartási robotgép botmixer-

rel, habverôvel
• aprítógép
• konyharuhák, terítôk
• legalább négy személyes tányér,

pohár, bögre és evôeszközkészlet
• vízforraló kanna
• jól záródó tároló dobozok liszthez, zsemle-

morzsához, cukorhoz, sóhoz http://edeny.lap.hu

Nem alapvetô, de meg lehet szeretni
Wok, raklett (sajtsütô), fondükészlet, kenyérpirító, kontaktgrill szendvicsütéshez,
mikrohullámú sütô melegítéshez.

Szakácskönyvek
Akár tudsz fôzni, akár nem, érdemes egy úgynevezett alapszakácskönyvet beszerez-
ni, amely minden fontos tudnivalót tárgyal az alapoktól kezdve. majd egy másikat,
amely azoknak való, akik szeretnek kísérletezni, nyitottak az újra, és van némi ér-
zékük a fôzéshez. Emellett bármilyen szakácskönyvnek hasznát veheted ötletek me-
rítése céljából, de elôfordulhat, hogy a receptek leírása pontatlan vagy hiányos,
ilyenkor fôzési rutin hiányában nagyon elronthatod az ételt. Jó megoldás olyan
szakácskönyvet venni, amit sokan ismernek és szeretnek, abban biztosan a recep-
tek is jók. Az internet is remek lelôhely, ha receptekre van szükséged. http://mind-
megette.hu; http://recept.lap.hu Egyszerûen beírod a keresôprogramodba a
címszót, például pita, gulyásleves, baklava, pizza, és máris rengeteg találat közül
válogathatsz. A recepteket mentsd el Wordben, így könnyebben elérhetôek lesznek
a következô alkalommal, nem kell megint megkeresni az interneten. Azok a legjob-
bak, ahol a netezôk értékelik is a recepteket, ebbôl láthatod, sikerült-e már valaha
valakinek ehetô ételt készítenie a leírás alapján.

Mit fôzzél?
Kezdd a kedvenceiddel, vagy legalábbis azokkal az ételekkel, amelyeket szeretsz.
Azokról ugyanis van már valami elképzelésed, milyen ízûnek és állagúnak kellene
lennie a végeredménynek. Fôzés közben módosíthatsz a recepten, ha neked másként
ízlik. Ha már van egy kis gyakorlatod, találj ki bátran újdonságokat, vagy alakítsd
át szabadon azokat a recepteket, amelyek felkeltették érdeklôdésedet! Saláta, nyers
zöldség, gyümölcs lehetôleg minden nap többször is kerüljön az asztalra. Ezek elô-
készítéséhez vedd igénybe a többiek segítségét is. 

Hogyan fôzzél?
Elôször is írd össze, pontosan mire lesz szükséged, és nézd meg, van-e belôle ele-
gendô otthon. Ha már túl vagy a vásárláson, feltétlenül kössél kötényt. Lehetôleg
csak a fôzésre összpontosíts, mert a gyakorlatlan szakács könnyen szénné égeti
vagy péppé fôzi az ételt, ha közben két-három másik dologgal is foglalkozik. Fôzés
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közben és után folyamatosan takarítsd el a hulladékot, amit lehet, komposztálj (ha
van a közeledben vagy a kertben komposztgyûjtési lehetôség), ezzel jelentôsen
csökkentheted a háztartási hulladékot.

Mennyi idô kell a fôzéshez?
Attól függ, mibe vágsz bele! Vannak nagyon egyszerûen és gyorsan elkészíthetô
ételek, és van, amivel akár fél napot is pepecselhetsz. A recepteknél megadott elké-
szítési idô általában gyakorlott szakácsokra vonatkozik. Sok múlik azon, hogy meg-
felelô sorrendben és párhuzamban végezd az egyes mûveleteket, és azt is gondold
végig, mi az, ami leghamarabb elkészül, azt hagyd utoljára. Például elôször több-
nyire a köretet érdemes elkészíteni, és közben megsütheted a hozzávalót is. 

Egészséges és kerülendô ételek, 
ételkészítési eljárások
Az egyik legfontosabb alapszabály, hogy igyekezz lehetôleg friss vagy legfeljebb
fagyasztott alapanyagokból dolgozni, és ha csak lehet, kerüld a készételeket, ame-
lyek sok sót és felesleges zsiradékot tartalmazhatnak. Ugyancsak kerülendôk a mes-
terséges színezéket, aromát, sok cukrot tartalmazó ételek, illetve ezekbôl csak ritkán
és keveset egyél. 

A másik fontos szabály, hogy kerüld a felesleges zsiradékok használatát. Vagyis
bô zsiradékban sütött hús helyett inkább sütôben, grillezve készítsd például a fasír-
tot vagy a saslikot.

A harmadik, hogy az étrendet igyekezz kiegyensúlyozottan összeállítani, vagyis
szerepeljen benne sok zöldség, gyümölcs, jelentôs mennyiségû teljes kiôrlésû gabo-
na, állati fehérje. Húst nem kötelezô enni, ha más forrásból (tejtermékek, tojás) hoz-
zájutsz elegendô állati fehérjéhez.

Jó, ha étlapodon hetente egyszer szerepel hal vagy más tengeri herkentyû.
A péksütemények közül részesítsd elônyben a legalább részben teljes kiôrlésû ga-

bonából sütött termékeket. 
A fôzelék magyar sajátosság. Ha nem szereted, ugyanazokból a zöldségekbôl sü-

tôben sütött, rakott ételt is készíthetsz, vagy köretnek is megpárolhatod. Ha jöhet a
fôzelék, ne rántással készítsd, az csak plusz szénhidrátot jelent, nem egészséges, ha-
nem például tejfölös habarással vagy étkezési keményítôvel. Errôl bármelyik alap-
szakácskönyvben részletesen olvashatsz.

Vendégeket várunk
Tisztázd elôre, hogy ebédre, vacsorára várod-e a vendégeket. Ha fôzni fogsz, olyasmit
készíts, amit már elôre meg tudsz csinálni, így a vendégek helyett nem a fôzéssel fogsz
foglalatoskodni. Tisztázd, hogy jól fogadják-e a különlegességeket, nálunk szokatlan-
nak számító ételeket. Nagyon hangulatosak a közösen fôzhetô, lassan elkészülô, „be-
szélgetôs” ételek, például a raklett és a fondü. Ezeket az eszközöket az asztal közepé-
re tesszük, és neked csak a nyersanyagokat kell elôre összeállítanod, mindenki a ma-
ga pecsenyéjét, illetve sajtját sütögeti. A vendégfogadás nem jelenti feltétlenül azt,
hogy meg is kell etetni ôket, bár nálunk ez az elterjedt szokás. Ha terhes neked a fô-
zés, vásárolhatsz mirelit pogácsát, amit már csak ki kell sütni, és konyhakész saláták-
ból kész öntetekkel hamar finom és mutatós falatokat varázsolhatsz az asztalra. 
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Házibuli
A klasszikus házibulira rengetegen jönnek, még az ismerôsök ismerôsei is, ezért
többnyire a lakás teljes leépülésével, irdatlan kosszal és rendetlenséggel számol-
hatsz. Jobb, ha a meghívottak listáját elôre összeállítod, és azt is megmondod, ki
mivel járuljon hozzá a buli sikeréhez. Jellemzô, hogy szeszesitalból egy egész had-
sereg lerészegedésére elegendô mennyiség szokott összegyûlni, ennivaló és alkohol-
mentes innivaló azonban alig van. Ezért néhány vendégtôl kimondottan ételt érde-
mes kérni, valamint alkoholmentes innivalót. Ha sok a vendég, jó megoldás a svéd-
asztal: ide mindenki kiteheti, amit hozott. Mit érdemes ilyenkor feltálalni: körözött,
sajtkrémek, pogácsa, kicsi, házi készítésû zsömlék, egyéb péksütemények, felkariká-
zott franciakenyér (bagett), sok feldarabolt, megtisztított zöldség és gyümölcs (pa-
radicsom, paprika, hagyma, sárgarépa, édeskömény, zeller, karalábé, alma, körte,
cseresznye, meggy, dió, mandula, mogyoró). Sok jó ötletet találhatsz szakácsköny-
vekben is, van olyan, amelyikben kimondottan vendégváró falatok kaptak helyet.
Ha van kert, érdemes bográcsban valami finomat és egyszerût fôzni. Fejenként leg-
alább félliternyi étellel kell számolni. 

Buli bérelt helyen
Ez persze költséges, de lakáskímélô megoldás. Ilyenkor tisztázd elôre, hogy ki állja
a fogyasztást és milyen összeghatárig.

5. Ajándékozás, ünnepek

BESZÉLJÉTEK MEG: Melyik volt a legemlékezetesebb ajándék, amit életedben kaptál?

Arra vissza tudsz emlékezni, hogy tavaly és tavaly-

elôtt karácsonyra kitôl mit kaptál ajándékba,

és te magad mit ajándékoztál? Melyik a

legfontosabb ünnep számodra az év-

ben? Mitôl olyan fontos? Fontosak

számodra a rokonaid, vagy in-

kább barátokkal tartod a kap-

csolatot? Mi lehet a szerepe az

életedben manapság a roko-

noknak?

Az ünnepek, családi hagyomá-
nyok keretet adnak az évnek, és
néhány napot, idôszakot kiemel-
nek a hétköznapok sokaságából.
Rajtad is múlik, hogyan tudod igazi
tartalommal megtölteni ezeket a lehetô-
ségeket, és hogyan tudod elkerülni, hogy ezek
is inkább csak a vásárlásról, pénzköltésrôl, felesleges
holmik beszerzésérôl és felhalmozásáról szóljanak. A gyerek számára, hacsak nem
váltak el szülei, még egyértelmû, hol tölti a nagyobb családi ünnepeket – termé-
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szetesen szûk családja körében, de a fiatal felnôttnél már nem ilyen egyértelmû a
helyzet. Ahogy egyre jobban önállósulsz, esetleg felmerül, hogy a szülinapodat
jobb lenne barátokkal vagy barátnôddel, barátoddal kettesben ünnepelni. Ha vi-
szont szüleidhez, nagyszüleidhez is ragaszkodsz, esetleg a párod meg az övéihez
(vagy ôk hozzád), elôbb-utóbb elôáll az a helyzet, hogy minden egyes ünnepet
több ütemben, más-más helyszíneken ünnepelsz meg. Ez talán szórakoztató egy
darabig, de utána inkább kényelmetlen teherré válik, különösen, ha már gyereke-
id is lesznek. Idôben gondold, gondoljátok végig, mit szeretnél, mi a fontos szá-
modra, és ne késlekedj nemet mondani, ha úgy érzed, már inkább nyûg, mint öröm
a közös ünneplés.

Jó megoldás, ha idônként változó helyszíneken nagy családi összejövetelt szer-
veztek, ahol mindenki felköszöntheti azt, akit szeretne. Az összejövetel lényege ne
feltétlenül a közös evés legyen, jó ötlet például egy kirándulás, vagy egyikôtök la-
kásában, házában, kertjében szervezett találkozó, amelyen mindenki meglepi a töb-
bieket valamilyen mûsorszámmal, meglepetéssel vagy közös játékkal – ez egyben a
vásárolt ajándékot is helyettesíti. A találkozó helyszíne egy kerthelyiséges, külön-
termes étterem is lehet, ahol svédasztalról lehet egységár ellenében fogyasztani.
Tartsd szem elôtt, hogy az ünnep eredeti formája kinek miért volt fontos vagy ép-
pen megterhelô, miért is kellett változtatni rajta. Ha ezt megbeszélitek, elkerülhetô,
hogy sorozatban ugyanazokat a hibákat kövessétek el. 

Vásárlás és ajándékkészítés
Ha a hagyományos értelemben vett ajándék mellett döntesz, érdemes idôt szánni arra,
hogy alaposan megfontold, minek is örülne legjobban az ünnepelt. Sokszor aprósá-
gokkal nagyobb örömet szerezhetsz, mint drága, de felesleges tárgyakkal, a meg-
ajándékozott ízlésének éppen nem megfelelô ruhákkal. http://ajandek.lap.hu
Rendszerint sikeresek az ötletes, saját készítésû ajándékok, például egy megjegyzé-
sekkel, jópofa történetekkel teleírt album, a kedvenc édességekbôl összeállított túl-
élôcsomag, egyedi díszítésû póló vagy ing, rajz a családról, régi élmények feleleve-
nítése valamilyen formában, akár saját készítésû képregényben. 

Kapcsolattartás a rokonokkal
Törekedj arra, hogy saját kapcsolatrendszereket alakíts ki. Nem kell feltétlenül szü-
leiden keresztül tartani a kapcsolatot rokonaiddal, te magad is bármikor felkereshe-
ted ôket. Az olyan családi ünnepek és szertartások, mint az esküvô, keresztelô, te-
metés rendszerint egészen távoli rokonokat és ismerôsöket is beszédbe elegyít egy-
mással. Egészen érdekes dolgok derülhetnek ki így egymásról. 

Felmerülhet, hogy munkakeresés, továbbtanulás kapcsán igénybe vedd-e roko-
naid segítségét. Bár ez Magyarországon elterjedt szokás, elôremutató és hasznos
gyakorlatnak semmiképp sem nevezhetô. Jobb, ha megpróbálsz magad boldogulni,
hátszél nélkül, s csak akkor veszel igénybe rokoni segítséget, ha úgy tûnik, hogy az
adott helyzetben nem boldogulsz másként. Annyi azonban bizonyos, hogy az effé-
le szívességeknek mindig megvan a hátulütôje, nem is beszélve arról, hogy a többi
munkatárs és diák szemében sosem népszerû, ha valakirôl tudják, csak azért került
be oda, mert valakinek a valakije. Az önbecsülésednek biztosan jobbat tesz, ha ma-
gadnak, képességeidnek köszönhetôen érsz el valamit.
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6. Családi vállalkozás, családalapítás

BESZÉLJÉTEK MEG: Milyennek képzeled el leendô otthonodat? Milyen jövedelemre

számítasz, amibôl majd megvalósíthatod ezt? Szerinted léteznek kimondottan férfi és

nôi tulajdonságok? Magadra nézve jellemzônek érzed ezeket? Milyennek képzeled el

az anya és az apa szerepét a leendô családodban? Szerinted mi az a tíz legfontosabb

dolog, amire egy gyereknek szüksége van? Milyen minták lebegnek a szemed elôtt?

Te valami egészen mást szeretnél, mint amilyen mintákat magad elôtt látsz?

Ahogy önállósulsz, az életed egyre inkább egy vállalkozáshoz fog hasonlítani. Sikeresen alakulhat,
ha jól fogalmazod meg a célokat, ügyesen állítod össze a sorrendek listáját, majd azt is megállapítod,

milyen forrásokra számíthatsz, és ezek elégségesek-e a célok megvalósításához. Ha már
ketten lesztek, valamivel bonyolultabbá válik a helyzet, hiszen két különálló

„vállalkozás” mûködését kell összehangolnotok. 
Fogalmazz meg elôször rövid távú célokat, kicsi lépéseket! 
A terveid között persze szerepelhetnek az álmaid, távlati céljaid

is, ezekrôl semmiképp se mondj le, bármilyen megvalósítha-
tatlannak is tûnnek olykor. A kicsi lépésekrôl határozd meg,
hogy pontosan miben, miért és mennyire hatékonyan köze-
lítenek a célod megvalósításához. 

Roppant csalóka lehet, ha célodat úgy fogalmazod
meg, hogy minél több pénzt szeretnél keresni, mondván,
hogy a többi úgyis jön magától. Kezdetben úgy tûnhet, az
alkalmi, nem bejelentett munkákkal jársz a legjobban,
hiszen így több pénz marad a zsebedben. Úgy látszik,
érdemes, még akkor is, ha illegális. Ha azonban családot
készülsz alapítani, arra is gondolnod kell, hogy a juttatá-
sok egy részének (például a terhességi-gyermekágyi segély,

GYED) munkaviszony, biztosítási jogviszony a feltétele.
(http://www.babanet.hu/iranytu.php) Hosszú

távon mindenképpen veszítesz rajta, ha a feketegazdaságban
tevékenykedsz.

Olyan munkába, elfoglaltságba, önkéntes munkába kapcsolódj be,
amelyet igazán magadénak érzel! A nehézségeket, megerôltetô idôszakokat könnyebb elviselni, ha
érdekel és lelkesít téged, amit csinálsz. Tanulj meg kérdezni és tájékozódni! Vagyis légy alapvetôen
kíváncsi és nyitott. Egy igazán jó kérdés rengeteget segíthet egy probléma megoldásában. 

7. Fogamzásgátlás, termékenység, szülés, szoptatás

BESZÉLJÉTEK MEG: Szerinted férfiakra vagy nôkre tartozik a fogamzásgátlás? (http://
www.hazipatika.com/topics/fogamzasgatlas) Mit gondolsz, hogy a befolyásol-

ja a késôbbi gyerekvállalást a fogamzásgátlás módja? Hányféle fogamzásgátló mód-

szert ismersz? Szerinted melyik a legideálisabb életkor a gyerekvállalásra? Hány gye-

rekkel képzeled el a családodat? Van az ismeretségi körödben kisgyerek, csecsemô?

Jól megtalálod velük a hangot vagy nehezen boldogulsz?
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Fogamzásgátlás
A jelenleg legelônyösebbnek tekinthetô módszer a gumióvszer. Ez nem csak a nem
kívánt terhességtôl, hanem a szexuális úton terjedô betegségektôl is véd. Lehetsé-
ges, hogy kezdetben kínosnak, nehézkesnek találod a használatát, ám mindkét fél-
nek alapvetô érdeke, hogy rutinra tegyetek szert benne. Tudnod kell, hogy a nemi
izgalom hatására a hímvesszôn megjelenô ondócseppecskék már tartalmazhatnak
életképes spermiumokat, ezért a gumióvszert már a legelsô behatolásnál is fel kell
húzni. Az is fontos, hogy a hímvesszô kihúzásakor is óvatosan járjatok el, és ne vár-
jatok addig, amíg a merevedés alábbhagy. 

Sokak szerint a nôk számára egyik életkorban sem elônyös megoldás a hormo-
nális fogamzásgátlás, késôbb termékenységi problémákhoz is vezethet. Fiatal fel-
nôttként, szoptató nôként sem érdemes ilyen módszert választani. A gumióvszer
másik nagy elônye ezzel szemben, hogy valóban csak akkor kell használni, ha kö-
zösülésre kerül sor, míg a hormonális fogamzásgátlók rendszeresen (bizonyos típu-
sok esetében folyamatosan) hormonokkal árasztják el a nô szervezetét, függetlenül
a szexuális aktivitás mértékétôl. Az úgynevezett esemény utána tabletta (vagy sür-
gôsségi fogamzásgátlás) semmiképpen sem nevezhetô ideális megoldásnak, rend-
szeresen nem szabad erre a lehetôségre építeni. Ebben az esetben ugyanis hatalmas
hormonadaggal próbáljuk a terhesség létrejöttét megakadályozni. 

Termékenység 
Nem árt tudni, hogy a ciklus mely napján vagy termékeny a legnagyobb valószí-
nûséggel, de azt is vedd számításba, hogy nincsen egyetlen egészen biztosan termé-
ketlen napja sem a ciklusnak! Rendkívüli peteérés bármikor bekövetkezhet, akár
nagy érzelmi megrázkódtatás hatására is. Mindenki számára az a legelônyösebb, ha
gyerek akkor születik, amikor egyetértésben tervezitek. Akkor sem kell kétségbees-
ni, ha másként alakul, mert valamilyen megoldást mindig lehet találni a nehéz, vá-
ratlan helyzetekben is, ha a születendô gyerek megtartása mellett döntötök. Az
abortusszal kapcsolatban azonban megfontolandó, hogy komoly, nagyon lassan
vagy sosem gyógyuló lelki sebet ejthet, bár maga a mûtéti technika igen sokat kor-
szerûsödött, a szövôdmények esélye pedig csökkent.

Gyerek
Érkezése alapvetôen megváltoztatja a pár életét. Talán bele sem gondoltatok még,
mennyire! A felelôsség ettôl kezdve mindig ott van, valamennyi döntésednél figye-
lembe kell venned ôt/ôket. Manapság egyre késôbbre tolódik az elsô gyerek válla-
lásának ideje. Míg biológiai szempontból a huszonéves nôk számíthatnak a legke-
vesebb szövôdményre, és a termékenység is ebben az idôszakban a legnagyobb, az
utóbbi idôben sokan úgy gondolják, hogy az anyagi hátteret is meg kell teremteni.
Ezen ma már önálló lakást, autót, jól fizetô munkát értenek. Legtöbben úgy gon-
dolják, a gyerek akadálya lehet az utazgatásnak, bulizásnak, és ez bizonyos mérté-
kig igaz is. Közben azonban múlnak az évek, és 35 év felett a termékenység is csök-
ken. Nem véletlen, hogy ezekben az években jelentôsen nôtt a meddôségi kezelések
eredményeképpen fogant gyerekek száma. Jóval ritkábban hangzik el az, milyen jó
oldala van annak, ha gyerek születik a családba. Kívülállóként talán csak azt látod
rokonaid, ismerôseid körében, milyen nehéz dolguk van a kicsikkel, semmire sem
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jut idejük, örökké fáradtak. Ha
azonban nem csak alkalomszerû-
en pillantanál bele életükbe, azt
is látnád, milyen csodás gyere-
kekkel élni. Érdemes volna néha
felajánlani, hogy vigyázol a gye-
rekekre, amíg a szülôk elmennek
otthonról. Fokozatosan ismer-

kedj meg a kicsikkel, elôbb jó né-
hány alkalommal a szülôk társasá-

gában figyeld ôket, mit hogyan szoktak
csinálni, mit esznek, mit isznak, mivel szeret-

nek játszani (http://gyermekjatek.lap.hu), mit találnak mulatságosnak, és mitôl
ijednek meg. Az a legjobb, ha kicsi gyerekeknél nem próbálsz új szokásokat beve-
zetni, amikor egyedül maradsz velük, inkább te alkalmazkodj a kialakult gyakorlat-
hoz. Figyeld meg, mit tudnak, mire képesek, mit igényelnek a különbözô korú gye-
rekek. Mi az, amivel könnyen boldogulsz, és mi az, amit nagyon fárasztónak érzel
velük kapcsolatban? Két éven aluliakkal például meglehetôsen nehéz a kommuni-
káció, ha újoncként csöppensz a család életébe. A legtöbben ekkor még kevéssé ért-
hetôen beszélnek, esetleg részben saját alkotású szavakat használnak. Négy-ötéves
kortól kezdve már kevesebb a kiszámíthatatlan esemény, a gyerekek jóval szófoga-
dóbbá válnak, és sokkal többfélét lehet játszani velük, mint a picikkel. Nem csak a
lányok, hanem a fiúk is jól teszik, ha rendszeresen vállalkoznak a bébiszitter sze-
repre. Rengeteget lehet tanulni belôle, s talán az is kiderül menet közben, miért
olyan jó gyerekekkel, gyerekek közelében élni.

Mit nem szabad a bébiszitternek?
• Ne etesd meg a gyerekeket semmivel a szülôk tudta és beleegyezése nélkül! Ezt

különösen a három évesnél fiatalabb korúaknál kell szigorúan venned. Amíg
eszik a kisgyerek, semmiképp se hagyd egyedül egy pillanatra sem, egészben
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csak akkor adj ételt, ha a szülôk megengedték. Ez azért fontos, mert amíg nem
tud még rágni, a darabos étel megakadhat a torkán.

• Rövid idôre se hagyd egyedül a gyerekeket, amíg legalább valamelyest meg
nem ismerted ôket. Egy-két percre akkor maradhatnak egyedül, ha biztonság-
ban tudod ôket, például járókában, kiságyban, de például fürdés közben soha!

• Házon kívüli kalandokra csak akkor vállalkozz, ha már ismered ôket, és tudod,
mire számíthatsz. Kezdetben csak egy gyerekkel menj el játszótérre, és elôtte
kérdezd meg a szülôktôl, mit szokott ott egyedül csinálni, és mihez van szük-
sége segítségre.

Mihez kezdjél a kisgyerekkel?
0–4 hónapos: babakocsiban vagy hordozó-
kendôben vidd el sétálni, ha sír, vedd fel, és
próbáld ringatva megnyugtatni. A leg-
több kisbaba megnyugszik Mozart ze-
néjétôl és a halk énekszótól. A teáz-
tatás és cumiztatás felesleges
és káros, a megnyugtatás
más módszerei jobban
beválnak. 

5–7 hónapos: szíve-
sen vesz a kezébe tár-
gyakat, ezek hosszú idôre
lekötik a figyelmét. Csak
olyasmit adj neki, amirôl
nem oldódik le a festék, és ki-
sebb részek nem jöhetnek le róla, nin-
csenek éles, hegyes részei! Érdemes leteríteni egy takarót, amin játszhat, hempereg-
het. Mindent a szájába vesz.

8–12 hónapos: kukucsjáték, ami abból áll, hogy kendôvel eltakarod az arcát,
majd megkérdezed, hol van a baba. Pár másodperc után lekapod a kendôt, és öröm-
mel közlöd vele, hogy lám, itt van. Szerte-szét mászhat a lakásban. Gyôzôdj meg
róla az ô perspektívájából, kellôképpen veszély mentesítették-e a terepet, nem gu-
rultak-e szét apró tárgyak, például gomb, gombelem, tû! Kedveli a mondókákat,
amelyekhez a testrészeihez kapcsolódó játék tartozik, például az ujjaival az „Ez el-
ment vadászni” kezdetût. 

13–18 hónapos: nagyon szeret sétálni, nyomulni, mindent kézbe és szájba ven-
ni, megvizsgálni. Kíváncsian hallgatja a dolog nevét. Ez az egyszerû képeskönyvek
ideje, amelyekben tárgyakat, állatokat ábrázoló, felismerhetô, élethû képek vannak.
Lehet kockatornyot építeni, papírdobozba kis lyukon keresztül játékokat begyömö-
szölni. Szereti és érti az egyszerû dalocskákat, például „Egy kis malac, röf- röf-röf”,
„Éliás-Tóbiás”, „Árkot ugrott a szúnyog”, „A part alatt”. 

Kétéves: imád gyurmázni, sóliszt gyurmát dögönyözni, életlen késsel szabdalni,
aprítani. Kezdôdhetnek az elsô szerepjátékok. Szívesen hallgat fejbôl mondott me-
séket, amelyek az ô napi viselt dolgairól szólnak. Egyszerû építôjátékkal, például
Legóval, Duplóval már boldogul.
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Hároméves: mesekönyv nézegetés, beszélgetés a képekrôl, mesélés fejbôl, bo-
nyolultabb történeteket is szívesen végighallgat. Szeret gyurmázni, egyszerû kira-
kókkal, például maciöltöztetôssel játszani. Az építôjátékok, autópálya építés a kis-
lányok és kisfiúk kedvence.

Négyéves: egyszerû társasjátékok, kirakók, meseolvasás, játszótér – szinte bármi-
vel próbálkozhatunk a józan ész határain belül. Bonyolultabb szerepjátékok, dokto-
ros, papás mamás, építôjátékok, fôzôcske (kotyvasztás mindenbôl, amit találunk,
babaebéd fôzés).

Bármely életkorban: mindig jó ötlet a levegôzés, a testmozgás, labdázás, fo-
gócska, bújócska, persze a gyerek életkorának megfelelô szinten. 

A csecsemôk és kisgyerekek táplálása 
Olyan fontos dolog ez, hogy nem lehet elég korán kezdeni a tájékozódást. Vannak,
akik az éppen aktuális „divat” ellenére is fiatalon akarnak gyereket. Nem árt, ha
tudtok már néhány alapvetô dolgot errôl a kérdésrôl is! 

A legjobb táplálási mód a szoptatás! Ez nem csak étel, hanem ital is, nem csak táp-
lálék, hanem vigasz, szeretet-megnyilvánulás is egyszerre. A jelenlegi ajánlások sze-
rint hat hónapos korig kizárólagos szoptatás javasolt, de a szoptatás egyéves korig
maradjon meghatározó, és folytatódhat kétéves korig vagy azon túl. Az anyatej
a kereslet-kínálat törvényei szerint termelôdik, vagyis minél többször és minél
többet szopik a baba, annál több fog termelôdni. Szopós babát lehetôleg kis-
pohárból kell itatni az anya távollétében. Hat hónapos kor felett szopás után
lehet kóstolót adni a csecsemônek a pépes ételekbôl, elôször mindig csak egy-
féle alapanyagot és csak keveset, hogy kiderülhessen, nem allergiás-e rá.
Mindaddig pépes, turmixolt ételt szoktak adni a csecsemônek, kisgyereknek,
amíg meg nem tanul rágni. Ehhez sok kisbabának már nyolc fog is elég, ezek
közt még nincs ôrlôfog. Más gyerekek akkor rágnak viszonylag jól, ha leg-
alább négy ôrlôjük kibújt már. Egyéves korig nem szabadna tejet, tejterméket
és tojást adni a csecsemônek, mert ezek az ételek gyakran allergiát okoznak. 

Szülôként a védônôtôl lehet felvilágosítást kapni a táplálásról, bébiszit-
terként pedig mindig a szülôktôl kapott útmutatásra kell építened. 

Ha tápszeres babára vigyázol, és neked kell elkészítened a tápszer adagot, na-
gyon kell vigyáznod a tisztaságra, a cumisüveg gondos elmosására, és a dobozon
olvasható elkészítési útmutató betartására. A tápszerkészítés-
hez forralt és lehûtött vizet kell használni. 

Ha lefejt anyatejet kap a csecsemô, ne mikróban me-
legítsd, hanem meleg vízfürdôben. Semmiképp se for-
rald, mert értékes immunanyagai kárba vesznek! 

Sok olyan reklámmal találkozhatsz, amelyek a szoptatást
és a tápszeres táplálást egyenértékûnek tüntetik fel. Ez nem más, mint a fogyasztók
megtévesztése! A tápszerek túlnyomó többségét tehéntejbôl (vagy más állati, illetve
növényi eredetû fehérjébôl) készítik, míg az anyatej az emberi fajra jellemzô fehérjé-
ket, enzimeket, hormonokat és fertôzések ellen védô immunanyagokat tartalmazza,
éppen az embercsecsemô számára megfelelô mennyiségben. A csecsemô egészséges
fejlôdése szempontjából döntô fontosságú, hogy anyatejen nôjön fel, ezért akkor, ha
a szoptatással nehézségeitek adódnak, haladéktalanul szakemberhez kell fordulni. 
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A szoptatási szaktanácsadók elérhetôsége és sok érdekes információs
anyag a következô internet címeken található:
http://www.szoptatasert.hu
http://www.lll.hu
http://www.szoptatasportal.hu

8. Sport

BESZÉLJÉTEK MEG: Milyen a viszo-

nyod a sporthoz, testmozgáshoz?

Számodra mit jelent az, hogy sport?

Szüleid, testvéreid szoktak spor-

tolni? A kortársaid körében melyek

a legnépszerûbb sportolási formák? 

Közhelyszámba megy, mennyire fontos egészséged,
jól-léted szempontjából, hogy mindennapi életed része legyen a sport. A gondok
inkább ott kezdôdnek, hogy egyre nehezebb idôt szakítani rá, és bizonyos esetek-
ben meglehetôsen drága mulatságról van szó. 

A leglényegesebb szempont, hogy bármi legyen is az a mozgásforma, amit
választasz, örömet okozzon Neked, ne kényszerbôl végezd, hanem egyszerûen azért,
mert testi-lelki szempontból kikapcsol, pihentet. Emellett persze az is célod lehet,
hogy megôrizd a jó kondíciódat, állóképességedet, esetleg lefogyj valamelyest.
http://sport.lap.hu

Általában beválik, ha elôre meghatározott idôpontokat választasz erre a célra. 
A hét egyik napján például barátokkal együtt eljárhatsz valamilyen csapatjátékra (fo-
cizni, kézilabdázni, röplabdázni), más napokon amolyan erônléti edzésként futhatsz
lakóhelyed környékén. Az is remek megoldás, ha hétvégén rendszeresen kirándulsz a
barátaiddal, mégpedig viszonylag hosszabb távokat, legalább tíz kilométert bejárva. 

Ha szeretsz zenére mozogni, táncolni, felkereshetsz egy táncklubot is, hiszen
egy-két óra intenzív tánc ér annyit, mintha felkerestél volna egy fitnesztermet. Ha
inkább magányos farkasnak érzed magad, neked való lehet az úszás. 

Ami nem sport, bár annak tartják
Nem sport például a motorozás, rallyzás, kvadozás, hanem inkább környezetszeny-
nyezés és zajkeltés. Azt ne reméled ezektôl, hogy segítenek jó kondíciód és egész-
séged megôrzésében! Ennek inkább az ellenkezôje igaz, a természeten pedig nehe-
zen gyógyuló sebeket szakítanak a lépten-nyomon felbukkanó állítólagos „sport”
jármûvel. 

Nem árt, ha óvatosan bánsz a testépítéssel. A különféle fehérjetartalmú táplálék-
kiegészítôk kimondottan egészségtelenek lehetnek, és ha nem szakszerû irányítás-
sal végzed a gyakorlatokat, túlságosan megerôltetheted ízületeidet, illetve egyolda-
lúan fejlesztesz egyes izomcsoportokat. Azok a jó sportolási formák, amelyek az
egész szervezetedet megmozgatják, kellemes fáradtsággal töltenek el, és amelyek-
nek nap mint nap érzed az életedben áldásos hatását és örömét.
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Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)

http://higienia.lap.hu/
http://konyha.lap.hu/
http://www.konyhaweb.hu/konyha/
http://www.holgyforum.hu/eletmod.asp?tid=8&stid=59
http://partyszerviz.lap.hu/
http://partyszerviz.linkcenter.hu/
http://partyszerviz.uw.hu/

http://recept.lap.hu/
http://netpincer.nepszabadsag.hu/template/_partners/par
ty/index.php
http://www.konyhaweb.hu/recept/
http://www.kifozde.hu/index.php
http://www.receptbazar.hu/
http://www.gyakorikerdesek.hu/gyerekvallalas-neveles
http://recept.zug.hu/
http://fogamzasgatlas.lap.hu/
http://www.szexualitas.hu/page.php?p=2&catid=5
http://www.babanet.hu/faq/pszicho/anya01.php
http://fitnesz.lap.hu/
http://fitnesz.linkcenter.hu/
http://fitnesz.hu/
http://fitnesz.lapozz.hu/
http://www.hazipatika.com/simple/dieta

MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?

Tárold az aktuális bevásárlási listádat Wordben
vagy Excelben, és töltsd fel a Windows Live tár-
helyedre (http://skydrive.live.com), ahol bár-
honnan elérheted. 

A személyesen készített ajándéknak mindig
nagy értéke van, az Office Online-on (http://
office.microsoft.com) mindig találsz sablono-
kat és mintákat egy-egy számítógéppel készített
naptárhoz, üdvözlôkártyához stb.
Egyre többen tudják, mi a jogtisztaság, és érzik

annak jelentôségét. Ezért, ha azon gondolkodsz, kinek milyen ajándékot adj,
jussanak eszedbe a szoftverek is. Széles választék áll rendelkezésedre, a ta-
nulást segítô szoftverektôl kezdve (http://www.microsoft.com/msstudent)
a stratégiai játékokon keresztül (http://www.microsoft.com/games/pc/
empires.aspx) a készségfejlesztôkig. Fontos tudni, hogy a PC-re írt játékok
nem futnak a játékkonzolokon, ezért körültekintôen válassz!

Ajándékokat (mindenfélét) ma már az interneten könnyen lehet rendelni,
az ajándék házhoz is jön. Vigyázzunk azonban az internetes biztonságra,
lásd 7. fejezet!

Ha versenyszerûen sportolsz, fontos lehet, hogy mindig naprakész infor-
mációkkal rendelkezz saját formádról. Ebben nyújthat nagy segítséget az
Excel, amiben grafikonokkal figyelheted meg teljesítôképességed alakulását.

Családi ünnepeket vagy baráti összejöveteleket szervezhetsz a Windows
Live Események segítségével (http://events.live.com; http://get.live.
com). A szolgáltatás kiküldi a személyre szabott e-mailes meghívót, bizto-
sítja a helyet a fényképeknek, nyilván tartja, ki fogadta el a meghívásodat.

2
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3.  FEJEZET

Kéri Nagy Krisztina és Dr. Kéri Ildikó

AZ EGÉSZSÉGRÔL

Bevezetés: Az egészség védelmének 

alapkérdései

Napjaink egyik legalapve-
tôbb társadalmi problé-
mája az életminôség

romlása, valamint az indoko-
latlan halálozások számának
rohamos növekedése. Tudjuk,
hogy a leggyakoribb halálokok
rizikótényezôi között az egész-
ségtelen életmód (mozgáshiány,
táplálkozási hibák stb.) és az egész-
ségre káros emberi magatartások (do-
hányzás, túlzott alkoholfogyasztás, drogfogyasztás
stb.) szerepelnek. Megoldást elsôsorban az egészség védelmében, az egészséget be-
folyásoló viselkedés alakításában, változtatásában kell keresnünk. Kiemelt szerepe
van a megfelelô ismereteknek, értékeknek, attitûdöknek (viselkedési mintáknak). 

Ezzel kapcsolatos statisztikát találunk a következô internetcímen:
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/tabl1_01_02.html

Egészségünk a legnagyobb kincsünk, fontos értékünk! Megôrzése nagyrészt élet-
módunkkal függ össze, amit pedig elsôsorban mi alakítunk ki, milyensége fôként
rajtunk múlik. Felismerjük-e, hogy mi a jó, mi a helyes számunkra, és tudjuk-e azt,
hogy mi káros, mivel ártunk magunknak? Ha ezek az ismeretek birtokunkban van-
nak, vajon tudjuk-e alkalmazni azokat, s megteszünk-e mindent egészségünk vé-
delmében? Tudjuk, hisz mindannyian megtapasztaltuk már, milyen nehéz megszo-
kott életmódunkat megváltoztatni, berögzült szokásainkról, esetleg káros szenvedé-
lyeinkrôl lemondani. De ami rajtunk múlik, azt miért ne tennénk meg egy szép,
hosszú és egészséges élet reményében? 

Hasznos információk találhatók ezen a címen: www.oefi.hu

Egészségügyi, mentálhigiénés ismeretek

Hogyan határozhatjuk meg, mi is az egészség?
A WHO (World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet) megfogalmazá-
sa szerint: az egészség nemcsak a betegség, illetve a fogyatékosság hiánya, hanem
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a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, illetve ennek fenntartása. Olyan bonyo-
lult egyensúlyi állapot, amelynek a fenntartása tudatos erôfeszítéseket igényel. 
A megfelelô egészségmagatartásra mindenkinek szüksége van, mert hiányában élet-
kilátásaink romlanak.

További információk: http://www.egészség.lap.hu

Milyen tényezôk befolyásolják az egészséget?
Tudjuk, hogy egészségi állapotunkat számtalan tényezô befolyásolja. Ezek kb. 20%-
a öröklött tényezôk (pl. vérzékenység), fejlôdési rendellenességek (pl. szívfejlôdési
zavarok), valamint hajlamok. (A hajlam önmagában még nem ok egy betegség ki-
alakulására. Csak akkor alakul ki betegség, ha azt egyéb tényezôk felszínre hozzák.)
Kb. 30%-ban a környezeti tényezôk befolyásolják egészségünket. Ilyenek például a
mikroorganizmusok (fertôzô betegségek), mechanikai hatások (ütés, baleset stb.),
hômérsékleti tényezôk (fagyás, hôguta), fény és sugárhatások (bôrrák), mérgezések
(pl. környezeti mérgek stb.). Kb. 15%-ban az egészségügyi ellátásnak is döntô szere-
pe van egészségünk alakulásában. Ám az egészséget leginkább, 35%-ban befolyásoló
tényezô nem más, mint egészségmagatartásunk. Ennek színvonala rajtunk múlik.

További információk: http://www.medicinfo.hu; http://www.vital.hu/
themes/health/health.htm

A betegségmegelôzés fogalma, lehetôségei 
A legfontosabb feladatunk a betegségek megelôzése (prevenciója), ennek három tí-
pusa ismeretes. A megelôzés messze leghatékonyabb és leggazdaságosabb módja az
ún. elsôdleges (primer) megelôzés. Célja, hogy az egészséges emberek körében csök-
kentse egy adott betegség rizikófaktorait. (Rizikófaktorok azok a szokások, veleszü-
letett hajlamok, amelyek valamilyen betegség kialakulásának esélyét növelik.) Áll-
jon itt néhány rizikófaktor és azok a betegségek, melyek kialakulásában jelentôs
szerepet játszanak:

Rizikófaktor Betegség
Depresszió a családban depresszió 
Alkohol (a családban) hasnyálmirigy-gyulladás, elbutulás, májdaganat, magzati 

fejlôdési rendellenességek (ha a szülôk rendszeres alkohol-
fogyasztók a fogamzást közvetlenül megelôzô idôszakban, vagy
az anya rendszeresen fogyaszt alkoholt a várandósság alatt) 

Mozgásszegény életmód elhízás, érelmeszesedés, magas vérnyomás, csontritkulás
Dohányzás tüdôrák, asztma, nyelôcsôrák, érelmeszesedés, szívinfarktus 
Védekezés nélküli szexuális nemi úton terjedô fertôzések
élet, váltott partnerekkel
Elhízás, dohányzás és ezzel
párhuzamosan fogamzásgátló trombózis (érelzáródás)
tabletta szedése

A másodlagos megelôzés azt jelenti, hogy a betegséget még idôben felismerjük,
mielôtt még súlyosabb formája alakulna ki. Ebben óriási jelentôsége van a szûrô-
vizsgálatoknak.
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Legfontosabb kötelezô szûrôvizsgálatok 
Magyarországon http://szurovizsgalat.lap.hu

1. Az évenkénti tüdôszûrés, mellyel két betegséget is észre lehet így venni, mie-
lôtt még tüneteket okozna. Az egyik a tüdôrák, a másik a TBC vagy tüdôgü-
môkór, melynek száma az utóbbi idôben ismét emelkedni kezdett hazánkban.

2. A nôgyógyászati rákszûrés, amely egy nôgyógyászati vizsgálatot jelent. Ennek
során a nôgyógyász a látott képen kívül kiértékeli a hüvelykenet tisztaságát is.
(A méhnyakráknak ma már a bevezetô tüneteit is képesek vagyunk felismer-
ni, és ebben a szakaszban még egy apró mûtéttel teljesen meggyógyítható a
betegség.) Az 1-2 évenkénti nôgyógyászati szûrés minden nônek saját érdeke.

3. Újabban bevezetett szûrés az emlôrák-szûrés, hogy a mellrákot még kezdeti
stádiumban felismerjük, ugyanis ekkor a betegség még az emlô eltávolítása
nélkül meggyógyítható. A szûrés két részbôl áll, az egyik az emlô áttapintása,
melyet minden nônek fontos megtanulni, és otthon alkalmazni, a másik a
mammográfia, amely az emlô röntgenvizsgálatát jelenti.

A fenti szûrések kötelezôek, ám a szabály betartása mindenkinek a lelkiismere-
tére van bízva, hiszen senkit nem lehet kényszeríteni. Egyéb létezô szûrôvizsgála-
tok a szifilisz, a HIV-fertôzés és a hepatitisz szûrése. 

A korábban tárgyalt vizsgálatok ingyenesek. A tüdôszûrésért akkor kell fizetni,
ha nem a lakhely szerint illetékes helyre megyünk (jelenleg 2000 Ft-ot); nôgyógyá-
szati szûrésekért, ha magánorvoshoz megyünk (változó, átlag 3-8000 Ft); HIV-
szûrésért, ha szükségünk van igazoló hivatalos okiratra is (jelenleg 8000 Ft).

A harmadlagos megelôzés célja a már kialakult betegség következményeinek a
csökkentése. Ilyen például a szívinfarktus, ahol az a cél, hogy ne alakuljon ki szív-
elégtelenség.

Mi az egészségnevelés célja?
Az egészségnevelés célja, hogy az egyén megértse saját egészségvédelmének jelen-
tôségét, és rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyek-
kel környezetét, egészségi feltételeit javítani tudja, s ezen keresztül a közösség
egészségének védelméért is képes cselekedni. 

Hasznos infók: http://www.vital.hu/themes/health/health.htm

Az egészség 12 pontja:
1. személyi higiéné, 
2. egészséges táplálkozás, 
3. több mozgás, 
4. stressztûrés, stresszkezelés (önismeret, önértékelés), 
5. dohányzás mellôzése, 
6. kevesebb alkoholfogyasztás, 
7. drogtagadás, 
8. kiegyensúlyozott szexuális élet, 
9. idôben orvoshoz fordulás, 

10. együttmûködés az egészségüggyel, segítô foglalkozásúakkal,
11. környezetvédelem, környezettisztelet, 
12. balesetvédelem.
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Mindezek beosztásáról és rendezésérôl készítsünk tervet és nyilvántartást Word-
ben vagy Excelben. (Prof. Dr. Simon Tamás nyomán)

Mi a mentálhigiéné?
Hazánkban mintegy 3,5 millió dohányos, 8-900 000 alkoholista, 70-80 000 kábító-
szeres, számtalan szorongó, neurotikus és magatartászavarban szenvedô ember él.
Magas az öngyilkosok száma is, évente több mint 4000 ember vet véget önkezével
életének. Ezek a számadatok is indokolják, hogy a mentálhigiéné mind nagyobb
hangsúlyt kapjon.

A mentálhigiénére nincs magyar kifejezés, csak körülírtan lehet megfogalmaz-
ni. A lelki, szellemi egészség védelmét jelenti, és hozzájárulhat a pszichés meg-
betegedések, magatartászavarok megelôzéséhez. A mentálhigiéné magatartásmó-
dot, egészségkultúrát, viselkedéskultúrát is kifejez, segítô magatartást, segítô-
készséget jelent, valamint tehervállalást, konfliktustûrô és konfliktuskezelô ké-
pességet is. Mindazoknak a folyamatoknak és tevékenységeknek az összessége,
amelyek a személyiséget és a közösségi kapcsolatokat erôsebbé, fejlettebbé, ma-
gasabb szervezettségûvé teszik. Nyitottsággal, befogadó készséggel is párosul,
aminek birtokában „nemcsak segíteni vagyok képes, hanem ha én kerülök vál-
sághelyzetbe, képes vagyok kérni és el is fogadni a segítséget.” (Dr. Buda Béla
nyomán)

Mentálhigiéné Intézet: http://www.sote.hu/intezetek/?inst_id=198
További hasznos információk: http://www.vitalitas.hu/konyvek/lelekegeszseg/

lelekeg4.htm

Táplálkozás
Korunk jellemzô táplálkozási hibái
Ha néhány ezredév múlva valaki feltárja a jelenleg lakott települések maradványa-
it, és elemzi táplálkozási szokásainkat, valószínûleg igen szegénynek tart majd min-
ket. Megtalálja ugyanis azokat a nagymértékben feldolgozott, tápanyagot alig tar-
talmazó élelmiszereket, melyek manapság az átlag család asztalára kerülnek. És ha
ugyanezen kutatók a természeti népek háza táján néznek szét? Bizony korszerû táp-
lálkozási elvek nyomaira bukkannak majd.

Mit rontunk el? Rossz minôségû alapanyagból fôzünk, ételeink túl sósak,
mert a túlzott fôzéstôl ízüket már elvesztették, és só nélkül élvezhetetlenek len-
nének. Az egyszerre elfogyasztott szilárd étel mennyisége meghaladja emésztô-
rendszerünk kapacitását, ezért annak lebontása nem tökéletes, s mindez a sa-
lakanyagok felszaporodásához vezet. Nem rágjuk meg rendesen az ételt, sok-
szor állva, kapkodva eszünk. Rossz a tápanyagok aránya étkezésünkben: túl
sok fehérje (hús, sajt stb.), túl kevés rostanyag (döntôen fehérkenyér fogyasz-
tása), sok finomított szénhidrát (fehér kristálycukor, édesség), túl sok testidegen
kémiai anyag (élelmiszer színezékek, tartósítószerek, ízfokozók), kevés zöldség
és gyümölcs, alacsony napi folyadékfogyasztás jellemzi táplálkozásunkat.
Mindezek egyenes úton vezetnek korunk egyik fô egészségügyi problémájához,
az elhízáshoz. 

További információk: http://www.cordelia.vein.hu/taplalkozas/taplalkozas.
shtm
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Súlyos táplálkozási zavarok (bulimia nervosa,
anorexia nervosa)
A bulimia és az anorexia olyan testképzavarok, 
melyek evészavarban nyilvánulnak meg.
A bulimia jelentése farkaséhség. A farkaséhségben
szenvedô tudatában van betegségének. Étrendjében
a falási periódusok koplalással váltakoznak. Egy fa-
lás alkalmával óriási mennyiségû ételt eszik meg
(pl. 1 tepsi süteményt + 1-2 egész pizzát + akár ki-
lónyi csokoládét). Rendszeresen szed hashajtókat és
hánytatja magát. A betegséget a fogorvos észleli elô-
ször, mert a hányáskor feljövô sav kimarja a fogzo-
máncot. Kimenetele nem halálos, de tönkremegy a beteg
gyomra, emésztôrendszere, hormonháztartása és fogai. 
A bulimiás embert fokozott szexuális vágy jellemzi. Testalka-
ta normális. A fogakon kívül az egyetlen árulkodó külsô jel a
nyálmirigy megnagyobbodása, melytôl az arc a normálistól eltérôen pufóknak hat.

Az anorexia nervosa jelentése kóros soványság. Az anorexiás egyén nincs tuda-
tában betegségének. Az orvosok akkor tekintenek valakit anorexiásnak, ha két hét
alatt a beteg testsúlya több mint 10%-át elveszíti. Az anorexiás beteg naponta ke-
vesebb mint 500 kalóriát visz szervezetébe, és evéskor bûntudatot érez. A tükörben
– bármilyen csont soványra fogyott is – mindig kövérnek látja magát. Önsanyarga-
tásba kezd, szeretné kiiktatni a testét. Szexuális vágya és menstruációs ciklusa meg-
szûnik. Minden területen túlzott elvárásokat tûz maga elé. A betegség nagyon sú-
lyos, ha a beteg nem kap megfelelô kezelést, kimenetele halálos. Az anorexia hát-
terében általában komoly önértékelési probléma áll, valamint teljesítménykényszer,
depresszió, sokszor nemi erôszak és családi feszültségek. És persze ne feledkezzünk
meg napjaink „nôideál”-jairól, a Barbie baba típusú, girhes topmodellekrôl sem,
akik legtöbbjérôl tudjuk, hogy sajnos szintén anorexiás problémákkal küzd. 

További információk a témához: http://anorexia.lap.hu

Sovány, túlsúlyos vagy pont jó? Mi a testtömegindex?
Az, hogy valaki túl sovány, túlsúlyos vagy elhízott, a testtömegindex (body mass
index, BMI) kiszámításával határozható meg. A testtömegindex csak 18 éves kor fe-
lett használható. Kiszámítása úgy történik, hogy testsúlyunkat elosztjuk a méterben
mért testmagasságunk négyzetével. http://www.hazipatika.com/tools/bmi

Listát készíthetünk Excel-ben az értékek változásának dokumentálására. A szám-
adatokat az alábbiak szerint értelmezhetjük:

BMI-érték (kg/m2) Testtömeg-kategória neve Egészségi kockázat mértéke
18,5–24,9 ideális átlagos 
25,0–29,9 túlsúly („elhízást megelôzô 

állapot”) fokozott

30,0–34,9 elhízás mérsékelten nagy 
35,0–39,9 súlyos elhízás nagy 
> = 40,0 igen súlyos elhízás igen nagy 
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A 25 alatti értékek megnyugtatóak, a testsúly ideális. A testsúly megtartására kell
törekedni. A 25-29 közötti testtömegindex már jelzésértékû, túlsúly áll fenn. Ez már
fokozott kockázatot jelent anyagcsere, ill. szív és érrendszeri betegségekre. A 30 fe-
letti érték azt jelenti, hogy elhízásról van szó. A súlytöbblettel járó betegségek ve-
szélye magas, és ezeket csak a testsúly csökkentésével lehet elkerülni. Ha már fenn-
áll egy vagy több ilyen betegség, a testsúlycsökkenés akkor is lényeges javulást hoz.
Ilyen következményes betegségek a magas vérnyomás, a koszorúér megbetegedése,
a cukorbetegség, az ízületi – és bizonyos daganatos betegségek stb.

Néhány szó a koleszterinrôl
A koleszterin szteránvázas szerves vegyület, egyértékû alkohol, amelyet 1815-ben
Eugene Chevreul francia vegyész fedezett fel. A koleszterin a szervezet számára
alapvetôen fontos, nélkülözhetetlen alkotórész, minden sejt membránjának összete-
vôje, felelôs a membrán rugalmasságáért, többféle hormon (mellékvesekéreg, nemi
hormonok) kiindulási alapja is. A koleszterin nagy részét (70-80 százalék) saját
szervezetünk állítja elô, a fennmaradó rész az elfogyasztott tápanyagok révén jut az
emberi szervezetbe. A májon keresztül, epesavak formájában hagyja el azt, így a
zsírok felszívódásában is fontos szerephez jut. 

A koleszterinszint az életkorral változik, az alábbi táblázatból ellenôrizhetô, hogy
mi a normál érték.

Normális Enyhén Közepesen Nagyon 
emelkedett emelkedett emelkedett

(mmol/liter) (mmol/liter) (mmol/liter) (mmol/liter)

Összkoleszterin 5,0 alatt 5,1–6,5 6,6–7,8 7,9 fölött
HDL-koleszterin nôk esetén: 

1,3 fölött
férfiak esetén:

1,1 fölött
LDL-koleszterin 3,0 alatt
Triglicerid 1,7 alatt

Tanácsok
• Tartsuk testsúlyunkat az egészséges szinten!
• Táplálkozzunk kiegyensúlyozottan, egészségesen!
• Együnk sok gyümölcsöt és zöldséget!
• Kevesebb telített (állati) zsírsavat fogyasszunk! Válasszuk az alacsony zsírtar-

talmú tejtermékeket, sovány húst és a kenyérre kenhetô ételek és az olajok kö-
zül válasszuk a növényi eredetûeket!

• Hetente egyszer együnk halat (például heringet, makrélát, lazacot, szardíniát,
tonhalat)!

• Igyekezzünk naponta legalább 1,5 liter folyadékot inni! Ihatunk vizet, de gyü-
mölcslevet vagy alacsony zsírtartalmú tejet is.

• Ne együnk sok erôsen sós ételt, például feldolgozott húst, zsíros sajtot és sós
rágcsálnivalót. Kevesebb sót használjunk a fôzéshez és az asztali ízesítéshez!
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• Ne dohányozzunk!
• Végezzünk testmozgást rendszeresen – napi 30 percnyi mozgás az ideális!
Témához kapcsolódó információk: http://www.koleszterinszint.hu

A teljes értékû táplálkozás alapelvei:
„Az étel legyen a lehetô legtermészetesebb formában” – Kollath-alapelv
A teljes értékû táplálkozás 11 alapelve

• Részesítsük elônyben a növényi élelmiszereket!
• Részesítsük elônyben a kevésbé feldolgozott élelmiszereket!
• Fogyasszunk bôségesen nem hôkezelt, friss élelmiszereket (kb. a táplálék fele)!
• Készítsünk élvezetes ételeket, friss élelmiszerbôl, kíméletesen és kevés zsiradékkal!
• Kerüljük az adalékanyagokat tartalmazó ételeket!
• Kerüljünk bizonyos technológiával elôállított ételeket (génkezelt, besugárzott)!
• Lehetôleg ökológiai termesztésbôl származó élelmiszereket fogyasszunk!
• Részesítsük elônyben a regionálisan és évszaknak megfelelô élelmiszereket!
• Részesítsük elônyben a nem csomagolt vagy környezetkímélô csomagolásba

helyezett termékeket!
• Kerüljük a káros anyag kibocsátást az ételek elôállítása során!

Nagyon ajánlott élelmiszerek (kb. az ételek fele legyen!)
• csíráztatott magvak, teljes kiôrlésû dara, friss müzli, frissen préselt pelyhek
• friss zöldség, gyümölcs
• dió, mandula, olajos magvak (napraforgó, szezám stb.), olajos növények (olívabogyó)
• teljes tej
• klórozatlan víz, ellenôrzött forrásvíz, természetes ásványvíz, szûrt víz
• egész vagy frissen ôrölt fûszerek

Ajánlott élelmiszerek (kb. az ételek másik fele legyen!)
• teljes kiôrlésû gabonatermékek (pl. kenyér, tészta, pehely, pékáru), gabonaételek,

például nem hôkezelt magvak beáztatva, csíráztatva, frissen préselve tejjel, friss
gyümölccsel vagy zöldségekkel, gyógynövényekkel, hevített magokból felfújtak,
krokettok, egész szemek megfôzve, kész csíra sok helyen kapható – salátába,
rizs- vagy tésztaételbe keverhetô

• hevített (párolt és nem fôzött) zöldségek, gyümölcsök, kisebb mennyiségben
mélyhûtött zöldségek és gyümölcsök

• fôtt burgonya (lehetôleg héjában fôtt)
• csíráztatott, blansírozott és hevített hüvelyesek (bab, borsó, lencse, csicseriborsó)
• kis mennyiségben pörkölt dió, mogyoró, diópép, hidegen sajtolt, nem finomí-

tott olajok, keményítetlen növényi margarinok, vaj 
• napi ajánlott zsírfogyasztás max. 70-80 gramm
• kis mennyiségben pasztörizált teljes tejtermékek (adalékmentesek), adalékmentes

sajtok, tejföl és tejszín helyett részesítsük elônyben a joghurtot, aludttejet, savót
• hús hetente max. kétszer, hal hetente max. egyszer, tojás hetente kétszer
• teák (gyógynövény, gyümölcs), hígított gyümölcslé, hígított zöldséglé, gabonakávék
• ôrölt fûszerek, szárított növények, kevés jódozott tengeri só, kevés nem hígí-

tott és nem hôkezelt méz, aszalt gyümölcsök (nem kénezett, beáztatva)
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Kevéssé ajánlott élelmiszerek (csak ritkán fogyasszuk!)
• nem teljes kiôrlésû termékek (fehér kenyér, fehér tészták, barnított kenyér, ku-

koricapehely, fehér rizs, árpa stb.)
• zöldségkonzervek, gyümölcskonzervek
• kész burgonyás keverékek (pl. gombócpor, burgonyapüré por)
• szójatej, tofu
• sózott magok, finomított zsírok, olajok, kókuszzsír, olvasztott vaj
• homogenizált tej, adalékos tejtermékek (pl. kész gyümölcsjoghurt), adalékos sajtok
• hús és kolbászáru, konzerv, halkonzerv, palackozott ásványvíz, gyümölcsnek-

tár, kakaó (de naponta 2 g –1 kis kocka – legalább 70%-os kakaó tartalmú
csokoládé egészséges, érvédô!), babkávé, feketetea, sör, bor

• fûszersó, tengeri só, konyhasó, hôkezelt méz, kénezett aszalt gyümölcs, alma,
körte- és juharszirup, nyers nádcukor, nyers répacukor

Nem ajánlott élelmiszerek (lehetôleg ne fogyasszuk!)
• gabonakeményítô, élelmiszerrost készítmények
• vitamin és ásványi anyag készítmények (iparilag elôállított hatóanyagú)
• mélyhûtött készételek
• sült krumpli, chips, burgonyakeményítô
• szójahús, szójalecitin
• mogyorókrém, keményített margarinok
• steril tej, kondenzált tej, tejpor, savóprotein, tej és sajt utánzatok, ömlesztett sajtok
• belsôségek
• cukrozott üdítôk, szeszes italok, gyümölcslé italok, instant kakaó, instant italporok
• aroma anyagok (természetes, természetazonos, szintetikus), ízfokozók, édessé-

gek, édesítôk

Tévhitek és tények a fogyókúrákról, diétákról
Az emberi természet egyik alapvetô velejárója, hogy tökéletességre törekszik. Elen-
gedhetetlennek tartjuk, hogy szépnek lássanak minket, hogy elnyerjük mások cso-
dálatát. Alapvetôen befolyásolnak bennünket az aktuális trendek, legyen szó ruház-
kodásról, autóról, mobiltelefonról vagy éppen fogyókúrákról. Néhány éve még min-
denki a káposztalevesre esküdött, de ma már naponta jelennek meg újabbnál újabb
csodamódszerek, melyek gyors eredményt ígérnek.

A fogyókúrák típusai:
• alacsony kalóriatartalmú étrendek
• szétválasztó étrendek
• egy-egy élelmiszert elôtérbe helyezô étrendek
• nemzetek konyhamûvészetére alapozó étrendek
A legutolsóként említettek talán a legkiegyensúlyozottabbak. A többi esetében a

kívánatos napi táplálkozási normától olyan extrém mértékben térnek el, hogy hosz-
szabb távon nem folytathatók. Ha abbahagyjuk a diétázást, máris szembetaláljuk
magunkat a következô problémával, a jo-jo effektussal. Nehezen leadott kilóink ha-
mar visszajönnek a normál táplálkozás mellett, sôt még azon felül is nô a súlyunk.
Szervezetünk ugyanis a táplálékmegvonás végeztével, azonnal munkához lát, és a
bôvebben érkezô táplálék anyagait elraktározza „rosszabb” idôkre.
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Újabb ötletünk támad: fogyókúrát elôsegítô
csodaszert vásárolunk, mely gyors fogyást ígér,
és közben nyugodtan ehetünk is, ígérik. Fontos,
hogy ne higgyünk ezeknek a hirdetéseknek!
Ezek a készítmények ugyanis vagy magas rost-
tartalmukkal mulasztják el éhségünket, vagy
zsír és szénhidrát anyagcserénkbe szólnak bele.
Vannak olyan szerek is, melyek az agy éhség-
központjára hatnak, s pontosan ezért csak szi-
gorú orvosi felügyelet mellett használhatók.

Az egyetlen és valóban tartós fogyókúra
módszer, amelytôl igazi eredményt várhatunk: a
kiegyensúlyozott táplálkozás mellett végzett
megfelelô testmozgás, mely heti 1-1,5 kg súly-
csökkenést eredményez!

Végül néhány hasznos weboldal címe, ahol még több információhoz juthatunk:
http://kodkukac.extra.hu/page.php?302
http://www.mindmegette.hu/index.php?apps=rovat&rovat=268
http://www.gourmandnet.hu/eletmod/
http://www.mcd.hu/diab_online/et_lapok/bio/025.htm

Önismeret, önértékelés, stressz kezelés

Alapfogalmak
Önismeret: Az önismereten azt értjük, hogy az ember ismeri személyisége részeit, meg tudja ítélni
lehetôségeit, így korlátait is. Tudja, hogy hogyan viselkedik különféle helyzetekben, ezért kontrollálni
is képes azt. Helyesen ítéli meg más emberekkel való kapcsolatát.

Énkép: Hogyan látom magam? Láthatom pozitívan vagy negatívan. Ezt leginkább az addigi éle-
tem során megtapasztalt légkör (család, iskola, egyéb közösség) határozza meg. Lehet énképünk
„merev”, ilyenkor általában sok gondunk van társas kapcsolatainkkal, sok elhárító manôvert alkal-
mazunk. Ha énképünk „befogadó”, jól alkalmazkodunk, az énképünknek ellentmondó információkat
is befogadva, képesek vagyunk a változásra.

Hogyan tegyünk szert önismeretre?
Leginkább a hozzánk legközelebb álló személyek véleményére figyeljünk! Nem csak szóbeli vélemé-
nyük lehet fontos, hanem az úgynevezett metakommunikációs jelzések is: mosoly, kacsintás, rosszalló
tekintet stb. Helyzetünket nehezíti, hogy jó tulajdonságainkat hajlamosak vagyunk felül, a rosszakat
pedig alul értékelni.

Hasznos lehet az önmegfigyelés, de ez némi gyakorlást igényel. Legjobb módszernek a naplóírás
tûnik, fontos azonban a magunkkal szembeni ôszinteség. Azt írjuk le, amit valóban gondolunk, majd
olvassuk el késôbb, és gondoljuk át a helyzetet még egyszer.

Részt vehetünk ezen kívül önismeretet fejlesztô csoportok munkájában. 
Errôl bôvebben itt találsz információt: http://onismeret.lap.hu 
Hasznos információkat olvashatsz a témához kapcsolódóan a http://

onbizalom.lap.hu oldalon.

3
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Önismereti tesztek
Önmegismerési folyamatainkban nagy segítségünkre lehetnek az egyes önismereti
tesztek. Ha bôvebb információkhoz szeretnénk jutni ebben a témában, érdemes el-
látogatni például a „necc.hu” oldalra. Itt, az önmegismerést támogató teszteken túl
megértést, bíztatást, érzelmi támaszt, szükség esetén pedig tanácsokat is kaphatnak
azok a fiatalok, akik ezt igénylik: http://www.necc.hu/velemeny/4tema.shtm

Önismereti teszteket és on-line segítséget találunk a http://www.psyche.
hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/tesztek.nml oldalon is.

Néhány szó a depresszióról
Életük során az emberek 12-18%-a esik át depressziós epizódon, mely azt jelenti,
hogy a háziorvoshoz fordulók 10%-a szenved ettôl a betegségtôl. A depresszió tü-
netei a következôk:

• állandósult szomorúság, szorongás, „kiüresedtem” érzés
• alvászavarok
• étvágy és ezzel párhuzamosan testsúlyváltozás
• az érdeklôdés elvesztése olyan dolgok iránt, amelyek régen örömet okoztak,

beleértve a szexuális életet is
• ingerlékenység, nyugtalanság 
• állandósult testi tünet, ami a kezelésekre nem reagál, például krónikus fájda-

lom vagy emésztési zavarok 
• koncentrálási, emlékezési zavarok, döntésképtelenség 
• kimerültség vagy az energia csökkenése 
• „értéktelennek, bûnösnek érzem magam” érzés
• öngyilkossági gondolatok, önsorsrontás

Honnan tudom meg depressziós 
vagyok-e?
Hasznos lehet önértékelô teszt kitöltése,
de ha kétségeid vannak, fordulj bizalom-
mal családorvosodhoz! Önértékelô tesz-
tek http://www.depresszio.hu/oner-
tekelo.php

Hasznos információk: http://www.
depresszio.hu

Segítség! Pánikbeteg vagyok!
A kórkép lényege a szorongásos ro-
ham, amelynek során a beteg nem
kap levegôt, mellkasi fájdalmat érez,
torkában érzi dobogni a szívét, pulzusa
felgyorsul, halálfélelemmel küzd, gyak-
ran fél a megôrüléstôl, reszket, remeg, ve-
rejtékezik. Jelentkezhet a roham fejfájás és
szédülés formájában is, ilyenkor gyakran agyi
keringészavar miatt kap a beteg kezelést.
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Gyógyítható? Szerencsére igen. Szaksegítséget a legközelebbi pszichiátriai gon-
dozóban lehet kérni. 

Hasznos információkat olvashatunk az alábbi helyen is: http://panik.lap.hu
Lelki problémáid esetén segítséget kaphatsz az alábbi helyeken:
http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu
http://www.sulinet.hu/eletmod/sos/segitohelyek.html
http://www.psyche.hu

Káros szenvedélyek - Dohányzás vagy egészség?

Életkilátások dohányfüsttel
Napjaink talán egyik legnagyobb egészségkárosító ártalma a dohányzás, amely bi-
zonyítottan legalább egy évtizeddel megrövidíti a várható élettartamot. A dohány-
zásnak az egészségre gyakorolt káros hatását számos tanulmány vizsgálta, melyek
az mutatják, hogy a dohányzó csoportokban sokkal magasabb bizonyos betegségek
elôfordulása, mint például a tüdôrák, gégerák, a szájüregrák, a nyelôcsôrák és a hó-
lyagrák, a tüdôtágulás, tüdôasztma, egyéb légzôszervi betegségek, a szív és érrend-
szeri betegségek, mint az ezzel a csoporttal összevethetô nemdohányzó csoportok
esetében. Mindezen ismeretek ellenére a hazai lakosság kb. 65%-a aktív dohányos. 

A dohányzás okozta egyéb egészségügyi következményekrôl további infor-
mációk: http://www.dohanyzas.hu/index.php?p=megallap

Megfigyelések, különbözô felmérések a passzív dohányzás egészségkárosító hatá-
sát is igazolták. Azon országokban, ahol évtizedek óta általánosan elterjedt a do-
hányzás: a tüdôrák-halálozás 90-95%-áért, az összes rákhalálozás 30-35%-áért – a
férfiak esetében 40-45%-áért –, az idült légúti betegségekben bekövetkezô halálozás
80-85%-áért, a szív és érrendszeri halálozás 20-25%-áért a dohányzás okolható.

Egy sokkoló adat: a dohányzás következményeként 19 percenként meghal egy
ember Magyarországon! A világstatisztikai adatokat figyelembe véve naponta
mintegy 77, évente pedig 28 000 olyan embert veszítünk el hazánkban, akiknek a
halála összefüggésbe hozható a dohányzással! 

Tudjuk, hogy káros, de pontosan miért?
Az égô cigarettában közel 4000 vegyület keletkezik a különbözô kémiai folyama-
tok kapcsán. Ezek legtöbbje szervezetünk számára mérgezô, károsító, rákkeltô ha-
tású. A legfontosabb egészségkárosító füstrészek: 1. nikotin: érszûkítô, vérnyomás-
emelô, érkárosító, káros anyagcsere-paramétereket (koleszterin, zsírsav, vércukor)
növelô hatású; 2. szén-monoxid: véralvadást fokozó, érelmeszesedést, szívinfark-
tust okozó; 3. kátrány: rákkeltô; 4. izgató gôzök és gázok: légutakat károsítók;
5. egyéb rákkeltô anyagok: 43 féle. 

További információk: http://www.dohanyzas.hu/index.php?p=fusthatas
A kockázat tovább nô azoknál, akik fiatalabb korban kezdik a dohányzást, hosz-

szabb ideig dohányoznak és több cigarettát szívnak naponta. Sajnos jellemzô a do-
hányzás egyre fiatalabb korban történô kipróbálása. Az emberi test szöveteinek tel-
jes kifejlôdése kb. 20-21 éves korban fejezôdik be. Amennyiben ez idô alatt káros
behatások érik, a szöveti fejlôdés akadályozott, a tüdôszövetek gyengék, sérüléke-
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nyek lesznek, fertôzésekkel, egyéb megbetegedésekkel szemben ellenállásuk kisebb
lesz. Mindez tovább növeli a betegségek kialakulásának kockázatát.

A cigarettázás egyik fô támadáspontja az érrendszer. Egyfelôl a cigarettafüst
szén-monoxidja elfoglalja az oxigén helyét, mivel háromszázszor intenzívebben
kapcsolódik az oxigénszállításért felelôs hemoglobinhoz. Csökken tehát a szövetek
vérellátása. Másfelôl a nikotin összehúzza az erek középsô rétegét, az izomzatot, ez-
által az ér beszûkül, s ezért jelentôsen csökken a környezô szövetek vérellátása. Az
idült dohányosoknál jellemzô az érszûkület – fôleg az alsó végtagokban. Az érszû-
kítô hatás magyarázza a dohányzás szerepét a szívinfarktus kiváltásában is. A ni-
kotin emeli a vércukorszintet, így a cukorbetegek számára különösen veszélyes. Ku-
tatások azt is kimutatták, hogy a fogamzásgátló tabletták és a dohányzás egymás
káros hatásait jelentôsen erôsítik. 

A fiatalok egészségét és késôbbi életkilátásaikat rontja, hogy a dohányzás a szel-
lemi és értelmi képességet is csökkenti, így a tanulmányi eredményt is rontja. És ak-
kor még nem is említettük az impotenciát, a bôr korai ráncosodását, a gusztustalan
sárga fogakat vagy a semmivel el nem nyomható, bûzös leheletet.

Dohányzó kismamák? Na ne!
A dohányzás bizonyítottan emeli a vetélések és a koraszülések kockázatát, kisebb
súlyú magzat születik. A szoptatás alatti dohányzás károsítja a csecsemô egészsé-
gét, az anyatej közvetíti a dohányfüst méreganyagait. A dohányzó kismamák újszü-
lötteinek körében gyakran észlelhetô légúti megbetegedés. A várandós állapot vagy
a szoptatás alatti dohányzás, valamint a dohányfüstös környezet hatása növeli a
csecsemôkori hirtelen halál gyakoriságát.

Az apa dohányzása a magzat génkárosodását és ez által a fejlôdési rendellenes-
ségek kockázatát is fokozza. Gyakran állhat a meddôség hátterében is.

Ha családtervezésre kerül a sor, ezeket a tényeket mindenképpen figyelembe kell
venni!

Miért okoz függôséget a dohányzás? 
A nikotin stimuláns drog, ezért nehéz leszokni róla. Paradox módon izgató hatásán
túl lazító hatása is van. A nikotin függôséget okozó tulajdonságának hátterében az
áll, hogy dopamint bocsát ki – ez a kémiai anyag felelôs az agyban az örömérzetért.
Mindemellett a jelenleg folyó kutatások azt sugallják, hogy a nikotin hosszú távon
csökkenti az agy örömérzô képességét. A dohányosoknak így egyre nagyobb mennyi-
ségû drogra van szükségük ahhoz, hogy ugyanazt a fokú elégedettséget elérjék. A do-
hányosok nagy többsége (kb. 70%) szeretné ugyan abbahagyni a dohányzást, ám
mégis alacsony a sikerrel végzôdô elsô próbálkozások száma. A legtöbb dohányos
számos kísérletet tesz, mielôtt végleg sikerülne leszoknia. A függôség erejét mutatja
az a tény is, hogy nem egy dohányos még akkor sem teszi le a cigarettát, hogy mû-
tétnek vetette alá magát valamilyen, dohányzás okozta betegség miatt.

Le akarok szokni, mit tehetek?
A legjobb: el sem kezdeni a dohányzást! Ha pedig már elkezdtük, a tények tükré-
ben döntenünk kell, valóban megéri-e kockáztatni. Minél hamarabb tesszük le a ci-
git, annál többet nyerünk...! Bármilyen korban hagyja abba a dohányos, azonnal
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kimutathatók a pozitív változások. A dohányzás abbahagyása nem könnyû, de nem
is lehetetlen. 

Segítséget kérhetünk például a Dohányzás Megelôzési és Leszoktatást Segítô
Programokat megkeresve: http://www.oefi.hu/color, vagy a tüdôgondozók
dohányzásról leszokást segítô rendelésein:  http://www.tudogyogyasz.hu/upload/
tudogyogyasz/document/dohanyzasrol_leszokas_rendelok.htm

További információk: Országos Dohányfüstmentes Egyesület: http://www.
ode.hu; Dohányzás vagy Egészség Magyar Alapítvány: http://www.c3.hu/
~dvema. További információk a dohányzás és az egészség témában: http://
dohanyzas.lap.hu

Sokat segíthetnek a nikotinpótló tapaszok, tabletták, rágógumik is, ám a valódi
kulcs: az önkéntes, elszánt elhatározás, akarat és kitartás. 

„Dohányzásmentes nap” – május 31.

Az alkohol

Az alkoholról általában
Az alkohol évezredek óta általánosan elterjedt élvezeti szer, mely jellegze-
tes hatással van az emberi szervezetre. Gasztronómiai hagyományaink-
hoz, ünnepi alkalmainkhoz szervesen kapcsolódik a kulturált alkoholfo-
gyasztás. A bor segíti az emésztést, javítja az étvágyat, ha megfogadjuk
Hippokrates gondolatait. „A bor az embernek teremtetett csodálatos ado-
mány, feltéve, hogy egészségesen, ésszel és mértékkel, jellemre szabottan
fogyasztják." Mindez 18 éves kor felett értendô, szem elôtt tartva az al-
kohol károsító hatásait gyermek és fiatal korban.

Mivel a szervezet képes hozzászokni, nem reagál rá olyan látványo-
san, mint a többi méregre. Pedig az alkohol (etil-alkohol) valójában sejt-
méreg, mely a sejtek anyagcsere-folyamatait támadja meg. Az alkohol
függôséget okozó drog, amely elsôsorban a központi idegrendszerre fejti
ki hatását. Megváltoztatja a legtöbb szerv mûködését, a gondolkodást, a
szellemi képességet, az érzéseket, az érzékelést, a mozgást. A fiatal, még
fejlôdésben lévô szervezetekre különösen veszélyes. Kis mértékben a
szervezet közömbösíteni tudja, ám mértéktelen fogyasztása esetén a máj
képtelen lebontani a sejtmérget, ezért az jelentôsen károsítja az egészsé-
get. Bizonyítottan fokozza a cirrózis (gyógyíthatatlan májzsugorodás), a
májdaganatok, a szájüreg, a garat, a gége és a nyelôcsô daganatainak
elôfordulási gyakoriságát, de összefüggés van az alkohol és a gyomor, a
vastagbél és az emlôdaganatok elôfordulási gyakorisága között is. Fokoz-
za az agyér katasztrófa (stroke), a magas vérnyomás kialakulásának koc-
kázatát, károsítja az emésztôrendszert, az idegrendszert. A túlzott alkohol-
fogyasztásnak szociális és társadalmi következményei is vannak: családok
felbomlása, erôszak, baleset, öngyilkosság. A közúti balesetek is a leggyak-
rabban az alkohol hatására fordulnak elô.

A napjainkban fogyasztott alkoholos italok eltérô alkoholtartalmúak: leggyen-
gébbek a sörök, borok, pezsgôk, majd a vermutok, likôrök és végül az égetett sze-
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szesitalok, a pálinkafélék, konyak, brandy, whisky és a rum következik. A szeszes-
italok kártékony hatása szesztartalmukkal arányosan nô. 

A magyar borok történetérôl, fajtáiról és a kulturált borfogyasztás szabá-
lyairól az alábbi oldalakon olvashatsz: http://www.magyar-borok.hu;
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/erjedes/szesz.html

A szervezetbe jutott alkohol sorsa, rövidtávú hatásai
Az elfogyasztott alkohol normál körülmények között 15-90 perc alatt szívódik fel
a gyomorból és a vékonybélbôl. Éhgyomor esetén ennél még gyorsabban jut el a
vérrel a szövetekbe. A máj feladata a szervezet számára mérgezô anyagok lebontá-
sa, így az alkohol nagy részét is bontja, mint a szervezet saját detoxikálója. Kapa-
citása véges, ezért a mértéken felül fogyasztott alkohol hatására lassan képtelenné
válik a feladat ellátására.

Az ember központi idegrendszerére az alkohol, tompító és kábító hatást gyako-
rol. Ennek élettani hátterérôl a http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kiae/0/
5330/start.htm oldalon olvashatsz.

Az alkoholfogyasztás rövidtávú hatásai: a reakcióidô megnyúlik, mozgáskoor-
dinációs zavar lép fel, tompulnak az érzékszervek, csökken a gondolkodóképesség,
kettôs látás jellemzô. A vér 4 ezrelék körüli alkoholszintje esetén delírium, öntudat-
vesztés, kóma alakul ki, felette pedig már halálos. Mit tehetünk, hogyan segíthetünk,
ha valaki túl sok alkoholt fogyasztott környezetünkben? Ha az illetô eszméleténél
van, lassú kortyokban cukortartalmú üdítôital itatása javasolt, valamint tartsuk me-
leg környezetben. A kávé, a hiedelem ellenére nem sokat használ. Ha eszméletlen, he-
lyezzük stabil oldalfekvésbe, tartsuk melegen. Ha pedig nagyon rosszul van, hívjunk
mentôt! A kórházi kezelés fôleg cukor és elektrolit oldatok infúzióját jelenti, súlyo-
sabb esetben esetleg gyomormosást. Ha detoxikálóba viszi a mentô az illetôt, azzal is
számolnia kell, hogy másnap, annak költségeit ki kell fizetnie (sokezer forint!). 

Az alkoholok jellemzôirôl, fiziológiai, pszichikai és egyéb hatásairól továb-
bi információk: http://web.axelero.hu/attys/drog/alkohol.html

Alkohol és várandósság
Az anya súlyosan károsítja gyermekét, ha várandósság vagy akár szoptatás alatt alko-
holt iszik. Az alkoholfogyasztás következményeként szellemi fogyatékosság alakulhat
ki, fejlôdési rendellenességek léphetnek fel: szívfejlôdési zavarok, veseproblémák, kül-
sô nemi szervek rendellenességei, ízületi és bôrelváltozások, kicsi agyméret, arcfejlô-
dési zavarok, fülrendellenességek. Jellemzô az alacsony növés, alacsony intelligencia,
magatartászavarok. Gyakori a figyelemzavar, tanulási zavarok, hiperaktivitás, epilep-
szia. A kismama tehát ne fogyasszon alkoholt, csak a szoptatás befejezése után!

Az absztinenstôl az alkoholbetegig
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete az alkoholfogyasztókat a következô csoportok-
ba sorolja: 1. az absztinensek, akik soha nem fogyasztanak alkoholt; 2. a szociális ivók,
akik elsôsorban társaságban isznak, az ivás célja nem a részegség – bár idônként az is
elôfordul; 3. a nagyivók, akik rendszeresen és sokat isznak, gyakran a részegségig jut-
nak. Közéjük tartoznak a „problémaivók" is, akik ugyan nem rendszeresen, de önkont-
roll nélkül isznak, ha úgy érzik, gondjaik vannak. Közülük sokan idôvel alkoholbete-
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gekké válnak. Végül 4. az alkoholbetegek, akik testi és lelki függôségbe kerülnek az al-
kohollal, minden gondolatuk, cselekedetük annak megszerzése körül forog. Kárt okoz-
nak önmaguknak, családjuknak, s ezen keresztül az egész társadalomnak. Kezelésük so-
rán súlyos elvonási tünetek alakulnak ki (feszültség, nyugtalanság, izzadás, hányás,
szapora szívverés, arcpír, egész testben reszketés, epilepsziás roham, hallucinálás és al-
koholos delírium), amelyek feltétlenül orvosi ellátást igényelnek. Kijelenthetjük, hogy
az alkohol (legális) drog, az általa okozott alkoholizmus pedig betegség, amit gyógyí-
tani kell. Ahhoz, hogy valaki alkoholbeteggé váljon, külsô és belsô tényezôk játszanak
közre. Az alkoholizmus hátterében állhatnak: genetikai okok, pszichiátriai kórképek
(személyiségzavar, szorongás, fóbia, neurózis, depresszió), hibás családi minta (alkohol,
mint konfliktusmegoldó stratégia), rossz szociális helyzet, reklámok, negatív kortárs-
nyomás. Ne felejtsük el, hogy az alkoholfogyasztás nem a bátorság, vagányság vagy a
csoporthoz tartozás jele! Bármilyen nehéz ellentmondani, csak a mi akaratunkon mú-
lik, sem tinédzser, sem felnôtt társaságban nem „kötelezô” alkoholt inni.

Van segítség!
Egészségünk védelme érdekében a mértékletes alkoholfogyasztást kell szem elôtt
tartanunk felnôtt korban. Ám, ha valaki erre már nem képes, segítségre szorul, és
gyógyulási szándéka, elhatározása megszületett, van hová fordulnia! A leszoktatás
elsô lépése általában egy alapos orvosi kivizsgálás és a vizsgálati eredmények kiér-
tékelése. Ezek után egyénre szabottan dôl el, hogy mi a helyes gyógyító eljárás.
Megoldást kínálhat:

• a pszichoterápia; a közösségi pszichiátriai kezelés (VIII. ker., SE Pszichiátria
Klinika); rehabilitációs otthonok (pl. a Leo Amici Alapítvány http://www.
leoamici.hu)

• Anonim Alkoholisták csoportja: http://www.anonimalkoholistak.hu
• a kényszergyógyítás; a gyógyszerek; a hipnoterápia; egyes természetgyó-

gyászati ágak: kineziológia, fülakkupunktúrás addiktológia
További információk: http://www.feluton.hu; http://alkoholizmus.lap.hu; 
„Szenvedélyek Napja”: június 5.

Kábítószer-fogyasztás, kábítószer-függôség

Ha nyitott szemmel járunk-kelünk a világban s elsôsorban hazánkban, sajnos a ká-
bítószer témában nem lehetnek illúzióink. A kábítószereket kipróbálók, a drogfo-
gyasztók, a drogfüggôk, a droghasználat kapcsán fertôzô betegségeket (HIV-vírus,
hepatitis) hordozók száma folyamatosan nô. A kábítószerekkel kapcsolatos bûncse-
lekmények aránya emelkedik, ahogyan a szervezett bûnözés aktivitása és a kábító-
szer-kereskedelemmel összefüggésbe hozható pénzmosás bûncselekményi köre is. 
A „drog-probléma" hatékony kezelése társadalmi összefogást kíván!

Mit kell tudni általában a kábítószerekrôl?
• Az egészségre fokozottan veszélyesek, szervi és idegrendszeri károsodásokat okoznak.
• A függôség hamar kialakul, ami a személy belsô és külsô leépüléséhez, szemé-

lyiségének eltorzulásához vezet.
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• A kábítószer-élvezôk teljesen közönyössé válnak önmagukkal és környezetük-
kel szemben.

• Idôvel olyan elmeállapotba kerülnek, amely rendszerint akaratlan vagy tuda-
tos önpusztítással végzôdik.

• Egyetlen céljukká a szer megszerzése válik, amely nélkül, orvosi kezelés hiá-
nyában, nem képesek élni.

• Amennyiben a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos fájdalmakkal járó el-
vonási tünetek, rohamok lépnek fel, amelyet teljes kilátástalanság és elkesere-
dettség kísér.

• A kábítószer rendszeres szedése vagy túladagolása halált is okozhat.
• Az anyag szervezetbe juttatásának módja, az injekciós tû szennyezettsége ha-

lálos kimenetelû fertôzéseket eredményezhet, mint például HIV- vagy hepati-
tis fertôzés. 

Alapfogalmak (a függôséget kiváltó anyagokhoz, 
szerekhez kapcsolódnak)
Drog – eredetileg a gyógyszerészetben használt fogalom, gyógyszerként használt
természetes eredetû anyagokat jelent. Az angol drug szóból ered. Napjaink értelme-
zése szerint drognak tekinthetôk azok az anyagok, amelyek a szervezetbe kerülve
hatnak a központi idegrendszerre, ezáltal megváltoztatva a személy hangulatát,
gondolkodását, azt a módot, ahogyan a világot észleli. A köznyelvben – helytele-
nül – többnyire csak a kábítószerek esetén használják a drog kifejezést, ám a dro-
gok közé nem csak az illegális szereket soroljuk. A nikotin, a koffein és az alkohol
a társadalom által is elfogadott drogok.

Drogok fô jellemzôi: 1. megváltoztatják az agy mûködését, 2. rendszeres fo-
gyasztásuk függôséghez vezet, 3. fogyasztásuk hosszú távon káros az egészségre.

Absztinencia: önmegtartóztatás: megrögzült szokástól, bizonyos élvezetektôl,
élvezeti szerektôl (pl. alkohol, dohányzás, kábítószer) való önkéntes, ill. kényszerû
tartózkodás.

Abúzus: valamilyen anyaggal való visszaélés, annak nem rendeltetésszerû hasz-
nálata, tehát azt jelenti, hogy egy anyagot, a jelen társadalmi és gyógyszerészeti
normáktól eltérôen használnak. A drog-abúzus valamilyen kémiai anyag, gyógy-
szer, kábítószer ilyen értelmû használatát jelöli.

Addikció: hozzászokás (függôség)
Dependencia: tágabb értelemben vett függôség. Olyan állapot, amelyben az

egyén az általa megszokott élvezeti szer, kábítószer, gyógyszer vagy tevékenység
nélkül élni már nem képes, azt nélkülözni nem tudja. 

Pszichés (lelki) függôség: nagyfokú vágy, sóvárgás, belsô késztetés valamilyen
anyag iránt. A vágy kielégítésére az egyén minden eszközt felhasznál, ennek követ-
keztében értékrendje, erkölcsi élete, személyisége súlyosan torzul.

Fizikai (testi) függôség: akkor áll fenn, ha a test sejtjei már olyan mértékben
hozzászoktak az anyaghoz, hogy csak annak jelenlétében képesek „normális”
mûködésre. Az anyag elvonása esetén jellegzetes rosszullét, elvonási tünetek je-
lentkeznek.

Elvonási tünet: azok az élettani elváltozások, testi-lelki tünetek, amelyek akkor
jelentkeznek, ha a szervezet nem kapja meg az adott anyagot.
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Delírium: a kábítószer- és különösen az alkoholmegvonás idôszakában kialaku-
ló, fôleg látási és hallási érzékcsalódásokkal jellemzett állapot, alapja az abúzus kö-
vetkeztében létrejött, komplex anyagcserezavar, amely életveszélyes.

Tolerancia: akkor alakul ki, ha emelni kell a drog adagját ugyanannak a hatás-
nak az eléréséhez.

Kereszttolerancia: valamilyen drog iránt kialakult tolerancia egy másik, koráb-
ban nem használt anyag iránt is toleranciát alakít ki. Például: aki rendszeresen al-
tatót szed, amellett, hogy egyre több gyógyszert kell szednie az elalváshoz, az al-
koholt is jobban bírja, még ha máskor nem is szokott inni egy korty alkoholt sem.

Szenzitizáció: a tolerancia ellentéte, ha a drog hatása erôsebbé válik a rendsze-
res fogyasztás következtében.

Dózis: az a kábítószeradag, melyet a szervezet megkövetel a kábulathoz, az „utazáshoz”.
Túladagolás: akkor alakul ki, ha a drogból olyan mennyiség kerül a szervezet-

be, amely már kritikus mértékben felborítja a szervezet egyensúlyi állapotát, kime-
netele gyakran halálos.

Lágy és kemény drog: régebben a testi függôséget nem okozó drogokat hívták
lágy drognak. Ma már nem szívesen használjuk ezt a besorolást, mert megtévesztô
lehet. Inkább a drogok gyógyszertani csoportosítása terjedt el.

Legális és illegális drog: a törvény által megengedett, illetve tiltott szerek. Ez
országonként változó, például Hollandiában a marihuána legális, míg Magyarorszá-
gon illegális drog.

Pszichotróp anyagok: kábítószerként nyilvántartott, de gyógyszerként is alkal-
mazott, mesterséges anyagok.

Depresszánsok: azok az anyagok, amelyek csillapítják a feszültséget és a nyug-
talanságot. Tulajdonképpen a központi idegrendszer mûködésének csökkentésével
érik el hatásukat. Kis dózisban fogyasztva, bizonyos emberek esetében, ideiglenes
feszültségcsökkentô és altató hatással bírnak, de ezeket csak szigorú orvosi felügye-
let mellett lehet alkalmazni!

Hallucinogének: az ide tartozó kábítószerek igen sokfélék, de közös tulajdonsá-
guk, hogy eufóriát (örömérzetet) és hallucinációt (érzékcsalódást) egyaránt okoznak.

Stimulánsok: azokat a drogokat tekintjük stimuláns szereknek, amelyek az ideg-
rendszerre stimuláló, izgató hatást gyakorolnak. Ezen drogok legfôbb hatása a fá-
radtságérzés csökkenése, az energetizáltság érzésének kialakítása.

Szipuzás: egyes, a háztartásokban jól ismert oldószerek, ragasztók, hígítók gô-
zének belélegzését, inhalálását jelenti. Mivel e szerekhez könnyen hozzá lehet jutni
és az olcsóbb drogokhoz tartoznak, hazánkban a szegényebb réteg fiataljai körében
elterjedt a használata. Azok a fiatalok, akik rendszeresen és keményen szipuznak, a
drogozáson kívül rendszerint halmozott problémákkal, szociális, családi, iskolai, lé-
lektani stb. gondokkal küzdenek.

Kortársnyomás: barátok, ismerôsök, osztálytársak által az egyénre kényszerített
viselkedési formák, ezek nem követése gyakran kiközösítéssel járhat. Negatív kor-
társnyomásról beszélünk, amennyiben ártalmas, rossz dolgokra buzdítanak, példá-
ul droghasználatra.

A kábítószer használat fokozatai: kipróbálás, megszokás, tolerancia, függôség
(pszichikai, fizikai), a szer hiányakor elvonási tünetek.

A kábítószer használat következményei: társadalmi, családi, egészségügyi.
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A drogok csoportosítása:
A társadalom által elfogadott kábítószerek:

• Nikotin – stimuláns drog: cigaretta, pipa, szivar, dohánylevélrágás stb.
• Koffein (és egyéb, hasonló hatású alkaloidák) – stimuláns drog: kávé, tea, ka-

kaó, kóla és a mostanában igen felkapott „energia italok” is tartalmazzák.
• Alkohol – depresszáns típusú drog. Hazánk a legtöbb szeszesitalt fogyasztó orszá-

gok közül például 1987-ben az 5. helyen állt. Napjainkban is hasonló a helyzet. 
• Altatók, nyugtatók – depresszáns típusú, pszichotróp anyagok, csak szigorú

orvosi felügyelet mellett lehet alkalmazni ôket! 

Törvénytiltotta kábítószerek:
• Cannabis (indiai kender) termékek: marihuána, hasis, hasisolaj
• Hallucinogének: LSD, meszkalin 
• Izgatószerek (pszichostimulánsok): kokain, crack, amfetaminok (speed, extasy)
• Bódítószerek (depresszánsok): ópium, heroin, morfium, metadon, szintetikus szerek
A kábítószerek hatásairól részletesen itt olvashatsz:
http://www.bbkvtar.hu/drog/effect.html 

Kábítószerek általános csoportosításai
Hatásmechanizmusa alapján Elôállítás eredete

Depressziós Hallucinogén Stimulációs Természetes Szintetikus
(Bódítószerek) (Izgatószerek)
heroin cannabis, hasis kokain ópium codein
ópiátok LSD khat heroin barbiturátok
ópiátokat helyettesítô PCP amfetamin kokain amfetamin és 

szerek származékai
codein MDA, MDM, crack khat LDS

STP, DMT
barbiturátok pyetl, mescalin koffein és nikotin marihuana MDA, MDM,

STP, DMT
nyugtatók extasy legális drogok hasis PCP

gombák mescalin nyugtatók
szerves oldószerek gombák extasy
GHB, liquid X morfin szerves 

oldószerek
Forrás: http://drog.linkcenter.hu/

A kábítószer-fogyasztás tárgyi jelei, pszichés, 
testi és magatartási tünetei
A kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, melyek alapján felismerhet-
jük, hogy segítségre szorul-e barátunk, ismerôsünk. 

Gyanút keltô használati tárgyak (szokatlan elôfordulási helyeken): alufólia
darabkák; színes tabletták; cukordarabkák; injekciós felszerelés; kis üvegcsék,
gyógyszeres dobozok; szokatlan tárgyak (pl.: levélmérleg, konzervdobozok), meg-
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égetett kanál; öngyújtó; vatta; szokatlan, émelyítô szag a lakásban; kifacsart cit-
romhéjak, citromleves flakonok; kockacukor (hatásnövelés miatt); üres vagy kitöl-
tött orvosi vények (hamisítás); napszemüveg feleslegesnek, értelmetlennek tûnô
használata (eltakarja a szûk pupillát).

Pszichés tünetek:
• feldobottság, látomások, hallucinációk, fokozottan színes álmok
• ingerlékenység, idegesség, szorongás
• levertség, kedvetlenség, közöny, pesszimista hangulat, depresszió
• hirtelen kedélyállapot változások, váratlan örömkitörések
• túlérzékenység, személyiség- és tudatzavar
• indokolatlan félelemérzés, pánikérzés
• feledékenység, figyelem és koncentrációs képesség zavara
• koordinációs képességzavarok, térbeli és idôbeli tájékozódás elvesztése
• indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, teljesítôképesség ingadozása
• álmatlanság, alvászavarok, rémálmok
• túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd, ítélôképesség elvesztése
• részegségre utaló állapot alkohol nélkül
Testi tünetek:
• beesett, hamuszürke arc, mélyen ülô szemek
• tûszúrások nyomai, véraláfutások a bôrön
• a szokásosnál szûkebb vagy tágabb pupillák
• orrfolyás, szájszárazság
• étvágytalanság, erôs fogyás
• édes italok fogyasztása gyakorivá válik
• külsô ingerekre (fény, zaj, fájdalom stb.) túlzott érzékenység alakul ki

Magatartásbeli változások:
• a tanulmányi eredmény hirtelen romlása

• családi és a régi baráti kapcsolatok megromlása 
• korábbi, megszokott életmód megváltoztatása
• zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás
• kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés, igazolatlan hiányzások,

beilleszkedési zavarok
• túlzott költekezés, kölcsönkérés, hirtelen jelentkezô pénzhiány, pénz

és egyéb értékek eltûnése
• saját maga és ruházata elhanyagolása

• kritikátlan tervek, cél nélküli „szabadságra" törekvés
• illatszerek túlzott használata (elnyomja a drogok szagát)

• kiégettség, üresség érzése

A függôség kezelésének módjai:
1. Detoxikáció 
Olyan eljárás, amely során a hangulatmódosító szerek eltávolításra kerülnek a szer-
vezetbôl - méregtelenítés, elvonás. Kórházban, orvosi felügyelet alatt végzik.

2. Terápiás közösség
Hosszú távú (olykor 2 éves) tartózkodás terápiás intézményben, távol a családtól,

az utcától, a szerektôl. Alapja a fennálló személyiségzavar kezelése. A kezelés sza-
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kaszosan történik, egyes intézményekben az absztinencia vonatkozik a koffeinre és
a nikotinra is.

3. Rehabilitáció
Rövid ideig tartó (28–60 nap) kezelés, bentlakásos formában. Fôleg gyógyszer-

függôség, alkohol és marihuána függôség esetén használható ez a fajta terápiás kö-
zösség eredményesen.

4. Tanácsadások
Csoportos és egyéni tanácsadási modelleket használnak. Ambuláns ellátási forma.
5. Metadon-fenntartó kezelés
Az illegális ópiátok kiváltására szintetikus narkotikumot használnak, orvosi

kontroll mellett.
6. Antidepresszánsok
Gyógyszeres kezelés, a drogok pszichés utóhatását csökkentik.
7. Alternatív terápiák
• akupunktúra, fülakupunktúrás addiktológia: csökkenti az elvonási tüneteket,

jóllét érzést idéz elô
• diéták és vitaminok: különleges dietetikus és vitaminterápia csökkenti a mér-

gezô hatást
• relaxáció, meditáció, mentálhigiénés tréning: stresszcsökkentés és az általános

egészségi állapot javítása a cél

Hová fordulj, ha baj van?
Addiktológiai osztályok, drogambulanciák, drog rehabilitációs központok, önsegítô cso-
portok. Tovább információk: http://www.drog-stop.hu; http://drogprevencio.
try.hu; http://drog.linkcenter.hu

Túlzott gyógyszerfogyasztás
Mire vigyázzunk?
A reklámokban egyre szélesebb körben talál-
kozunk a gyógyszergyárak hirdetéseivel.
Olyan készítmények kerültek szabadforga-
lomba, melyek néhány éve még csak szi-
gorú szabályok között kiállított receptre
voltak beszerezhetôk. Ma azonban napon-
ta ott cseng a fülekben a „nincs idô a fájda-
lomra” mondat, és hazafelé beugrunk a pati-
kába (vagy a benzinkúthoz) egy jó kis fájda-
lomcsillapítóért. Ne tegyük! A gyógyszerek ko-
moly kémiai szerek, használatuk, megfontolt, fele-
lôsségteljes gondolkodást igényel. Soha ne fogyasszunk
gyógyszert ismerôs, tanácsára vagy megszokásból! Ne kapkodjuk be egyiket a má-
sik után! Sokszor a természetes gyógymód, az egészséges életmód segít a gyógyszer
helyett, például influenza esetén nem segít az antibiotikum, helyette pihenés, sok
folyadék, C-vitamin javasolt. A lázcsillapításnál se nyúljunk rögtön a gyógyszer
után, elôször próbáljuk meg a hûtôfürdôt, használjunk gyógyteákat! Fejfájás esetén
inkább pihenjünk, relaxáljunk, sokszor gyógyszer nélkül is elmúlik a fájdalom.
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Székrekedés ellen a több mozgás, több zöldség, gyümölcs, több folyadék javasolt!
Fontos tehát, hogy csak a legszükségesebb gyógyszereket vegyük be és azt is

csak orvosi tanácsra! Általános szabály, hogy a gyógyszert csak annyi ideig és úgy
szabad elfogyasztani, ahogy az orvos utasítása szól. (Kiemelten igaz ez például az
antibiotikumokra.)

Gyógyszervásárlás internetrôl
Az internet használata egyre általánosabbá válik, egyre kiterjedtebb azoknak a szol-
gáltatásoknak a köre, melyek a világhálón is elérhetôk. Az utóbbi idôben ezekhez
csatlakozott az on-line gyógyszerrendelés is, melynek azonban komoly veszélyei
vannak.

Ennek jogi szabályozásáról azt kell tudnunk, hogy az EU ugyan a tagokra bízza
az internetes gyógyszerrendelést és a patikán kívüli kereskedelmet, ám ezzel együtt,
az államok jogszabályaiban garantálni kell a lakosság magas szintû egészségvédel-
mét. Hollandia, Dánia, Finnország és az Egyesült Királyság legalizálta az elektroni-
kus gyógyszerrendelést, ám ezekbôl az országokból illegálisan a határokon túlra is
juthatnak interneten rendelt készítmények, ami veszélyes lehet. A PGEU (az EU
gyógyszerészeti végrehajtó bizottsága) megállapítása szerint: „a gyógyszer speciális
áru, s bár egyre hatásosabb, ám egyúttal egyre veszélyesebb készítmények kerülnek
piacra.” Magyarországon nagy vihart kavart az elsô internetes „gyógyszertár” meg-
jelenése, de mára már több cég is kínálja szolgáltatásait.

http://www.gyogyszer.hu: Országos on-line gyógyszer és gyógyszertár adat-
bázis. Csak vény nélkül kapható gyógyszerek rendelhetôk itt, ám minden gyógyszer
rajta van. Lényeges, hogy ezen az oldalon fontos információkhoz juthatunk arról is,
hogy hogyan állítsuk össze házi patikánkat, és úti patikánk összeállításához is kap-
hatunk praktikus tanácsokat.

http://www.gyogyszerfutar.hu: telefonos rendelés, futárkiszállítás, hasznos
információk például mentálhigiéné, betegségek, szenvedélybetegségek, gyógyítás és
megelôzés témában.

http://www.pirulapatika.hu: gyógyszerrendelés, itt receptkötelest is rendelhe-
tünk, ám csak a receptek beküldése után szállítanak.

Elérhetôk külföldi „gyógyszerforrások” is, ezek használatával azonban csínján
bánjunk!

Sok a megbízhatatlan cég: leemelik a pénzt bankszámlánkról, azonban a meg-
rendelt áru soha nem érkezik meg. Érkezik helyette spamek tömege, akár egyetlen
ártatlan érdeklôdés után is. Elôfordulhat, hogy nem az van a csomagban, mint amit
rendeltünk, csak valami rossz utánzat, amely mérgezô is lehet (tipikus példa erre a
Viagra, melyet sokan hamisítanak). Korlátozás nélkül rendelhetô bármi, sokszor
nincs hozzá megfelelô tájékoztató anyag. Így például az „izomnövekedés serkentô”-
ként hirdetett gyógyszerrôl könnyen kiderülhet, hogy tulajdonképpen ún. anabo-
likus szteroid, szedése komoly szövôdményekhez vezethet.

Bárhonnan is szerezzük be az adott gyógyszert, általános érvényû tanács: bár-
mely gyógyszer beszedése elôtt kérjük ki hozzáértô szakember véleményét (orvosét,
gyógyszerészét)! Hasznos információkhoz juthatunk az alábbi weboldalon is:
Pharmanet gyógycentrum (hírek, egészségtár, interjú, egészségtesztek), http://
www.patikainfo.hu
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Természetgyógyászati módszerek 
A természetgyógyászati módszereket többféleképpen említik: alternatív gyógyászat,
komplementer medicina, nem konvencionális medicina. Azokat a beavatkozásokat
jelentik, melyek döntôen a szervezet öngyógyító rendszerét felhasználva mûködnek.

Pischinger-féle alapregulációs rendszer:
Lényege: a szervezet biológiai egyensúlyának szerkezeti és mûködésbeli alapja az
úgynevezett alapregulációs rendszer, mely kötôszöveti elemeket, kapillárisokat (haj-
szálereket), vegetatív idegrendszer fonatait (az idegrendszernek a szervezet mûkö-
déseit összehangoló része), a sejtek közötti folyadékot, szerkezeti fehérjéket, vala-
mint cukorból és fehérjébôl felépülô molekulákat tartalmaz. Feladata a sejtek kö-
zötti gyors információközvetítés, a sejt közötti állományban az anyag és energia-
forgalom biztosítása.

Az úgynevezett természetgyógyászati módszerek esetében alapvetô cél a megelô-
zés, illetve a már kialakult betegségek esetében a szervezet „felébresztése”, az alap-
regulációs rendszer mûködésének, a szervezet megromlott szabályozó képességének
visszaállítása.

Mindehhez igénybe veszi a természet adta lehetôségeket: gyógynövényeket, ás-
ványokat, hideg- meleg- és gyógyvizet alkalmaz, kihasználja a levegô (klímaterá-
pia, barlangterápia), a föld (pl. iszappakolások) adta lehetôségeket. A terápia része
az életmód- és táplálkozási tanácsadás, javaslat a beteg állapotának megfelelô moz-
gásformára. Olyan vizsgálati módszereket alkalmaz, melyek még a betegség kiala-
kulása elôtt jelezni tudják a szervezet egyensúlyának felborulását.

Vannak orvosi diplomához kötött tevékenységek pl.: homeopátia, manuális me-
dicina, hagyományos kínai orvoslás, ájurvédikus orvoslás, tibeti orvosi rendszer, bi-
ológiai fogászat, vér oxigenizálásán alapuló terápiák, neurálterápia, méregtelenítô
módszerek, antropozófus orvoslás, alternatív állapotfelmérô módszerek, bioener-
getikai regulációs technikák.

Léteznek nem orvosi diplomához kötött tevékenységek – akupresszúra, alternatív
mozgás- és masszázsterápia, életmód-tanácsadás, reflexológia, alternatív fizioterápia,
bioenergetika, fülakupunktúrás addiktológia, kineziológia, szemtréning.

Az egyes módszerekrôl bôvebb információ nyerhetô a következô helyeken:
http://homeopatia.lap.hu; http://www.homeopata.hu/leiras.html
http://www.ormosintezet.hu/manual.html 
http://vitalitas.hu/index.php?ctype=1&did=10
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/korvoslas.html
http://ajurveda.lap.hu
http://www.elle.hu/article.php?id=978
http://www.biodent.hu
http://www.maot.hu/neuralterapia.php
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=125264
http://meregtelenites.lapozz.hu
http://www.ideal.hu/cikk/1679
http://hu.wikipedia.org/wiki/Antropozófia
http://www.vitalitas.hu/olvasosarok/online/komplementerm/2001/3/
antrop.htm
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http://www.ideal.hu/cikk/472
http://www.biospa.hu/biospa+biospa_szolgaltatasaink+biospa_
vizsgalatok.html
http://akupresszura.lap.hu
http://www.masszazsterapia.hu/mozgasterapia.html
http://www.fonix.istenes.hu/ett.htm
http://reflexologia.lap.hu
http://www.astra-lit.com/Termeszet/bio-1.htm
http://www.kineziologia.hu
http://www.idealfittness.hu/news/news_86_szemtréning.html
http://www.maximanet.hu/cikk.php?id=3&cid=806
http://www.astra-lit.com/Termeszet/fito.htm
http://www.maot.hu/fitoterapia.php
Helen Foster: Méregtelenítô kúrák (könyv)
Stitkowski: Szemtorna a számítógépnél (könyv)

Elsôsegélynyújtás
Mit nevezünk elsôsegélynyújtásnak?
Az a segítség, amit egy helyszínen tartózkodó személy adhat egy beteg vagy sérült
embernek, vészhelyzet esetén, a szaksegítség (orvos, mentô) megérkezéséig.

Célja, hogy életben tartsa a beteget, stabilizálja annak állapotát, enyhítse annak
szenvedését, fájdalmait, szorongását.

Mit tegyünk vészhelyzetben?
1. Kérjünk segítséget! Ha tudjuk, hogyan nyújtsunk elsôsegélyt, kérjünk meg va-

lakit, hívjon orvost, mentôt, vagy adjuk át az elsôsegélynyújtás feladatát másnak és
telefonáljunk.

A telefonálásnál meg kell adnunk:
• a pontos helyet, ahol a beteg található (település,
utca, házszám, emelet, ajtó, balesetnél – ha tudjuk – az
út számát és hogy hányas kilométerhez várjuk a segítsé-
get), • a beteg nevét, • a saját nevünket és • néhány
szóban számoljunk be a beteg állapotáról.

Ha értünk az elsôsegélynyújtáshoz:
2. Ellenôrizzük a légutakat! Távolítsunk el minden tárgyat, anyagot a szájból, és ha

tudjuk, a garatból. Ellenôrizzük a légzést, ha nincs, kezdjünk mesterséges lélegeztetést.
3. Ellenôrizzük, van-e vérzése a sérültnek! Ha van, próbáljuk meg elállítani.
4. Ha gerincsérülésre gyanakszunk, ne mozgassuk a sérültet! (Ha a sérült magas-

ról esett le vagy súlyos közlekedési balesetet szenvedett és érzéskiesései/zavarai
vannak, vagy valamelyik végtagját nem tudja mozgatni.)

5. Ha eszméletlen, de légzése normális és nincs gyanú gerincsérülésre, helyezzük
stabil oldalfekvésbe! 

6. Ne hagyjuk magára a sérültet, amíg az orvosi segítség meg nem érkezik! Ha
egyedül vagyunk, nem tudunk segítséget hívni, de nincs gerincsérülésre gyanú és a
sérült állapota stabil, minél elôbb vigyük orvoshoz.

☎
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Különféle vészhelyzetek
Fájdalomcsillapítás
Mindennapi életünkben fontos szerep jut a fájdalomnak. Fájdalom kíséri születé-
sünket és életünk során többször találkozunk vele, a legkülönbözôbb formában, hol
segít, hol akadályoz. Rohanó életünkben nem tulajdonítunk figyelmet neki, hiszen
rendelkezésünkre állnak „gyors” fájdalomcsillapítók, így elodázható a probléma. 
A fájdalomnak, mint jelzésnek a figyelmen kívül hagyásáért a késôbbiekben komoly
árat fizethetünk. A hagyományos orvoslás a tünetek „elnyomását” tûzi ki célul: erre
ideális eszközként állnak rendelkezésre a különbözô hatáspontú injekciók, tabletták,
kúpok, cseppek és kenôcsök, s a kémiai szerek általában gyors enyhülést hoznak.
Fontos azonban tudnunk, hogy számtalan alternatív megoldás is létezik a fájdalom-
csillapításban, például neurál terápiás kezelések, alternatív fizioterápia (vízkezelé-
sek, borogatások, gyógynövényeket, ásványi anyagokat, gyógyiszapot tartalmazó
pakolások stb.), akupunktúra, salaktalanító módszerek, gyógynövény terápia, alter-
natív mozgás- és masszázsterápia, homeopátiás szerek, táplálkozási és életmódbeli
változtatások. 

További információk: http://fajdalomcsillapito.lap.hu, illetve a természet-
gyógyászati módszereknél megadott oldalakon.

Lázcsillapítás:
A láz, a szervezet természetes védekezô reakciója. A magasabb hômérséklet gá-

tolja a kórokozók szaporodását, gyorsítja az ellenanyag termelést, a kórokozók
megsemmisítését. A szervezet védekezô rendszere 37,5 fok körül a legaktívabb,
ezért a mérsékelt, a szervezetet nem túlságosan terhelô láz csillapítása felesleges.
37–38 Celsius fok között hôemelkedésrôl, 38–39 között mérsékelt lázról, 39–40,5
között magas lázról, 40,5 felett orvosi szóval hiperpirexiáról beszélünk. A lázcsilla-
pítást 38 Celsius fok felett kezdjük el, ám elôször a fizikális lázcsillapítási módokat
alkalmazzuk: priznic, hûtôfürdô. Ezek
a hôelvonás elvén alapulnak. Hû-
tôborogatáskor (priznic) egy
langyos vizes lepedôbe kell
nyaktól lefelé a teljes testet
becsavarni, efölé pedig egy
száraz réteget tegyünk. Ne-
gyedóránként vagy a lepedô
átmelegedésekor cserélni
kell. Csak a csukló és hom-
lok borogatása semmit sem
ér! A legjobban bevált mód-
szer a hûtôfürdô. A beteget
kellemesen meleg vízbe ül-
tetjük, majd fokozatosan hi-
deg víz hozzáadásával hûtjük
a fürdôvizet, amíg a testhômér-
sékleténél hûvösebb, langyos nem
lesz, kb. 29-30 fokos. 

69
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Mindkét eljárást addig kell alkalmazni, amíg a láz 38 fok alá nem csökken! Szük-
ség esetén gyógyszert is alkalmazhatunk. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, a
hársfa- és bodzavirág tea igen hasznos lázcsillapítók. A magas lázat minden eset-
ben csillapítani kell! A gyermekek, a cukorbetegek, a lázgörcsre érzékeny idôs, be-
teg emberek, a labilis keringésû, legyengült betegek, agyi organikus betegségben
szenvedôk és a várandósak esetén a mérsékelt lázat is gondosan csillapítani kell!

Vérzéscsillapítás, sebellátás:
Az enyhe vérzések, mint például az ujj megszúrásából vagy kisebb vágásból eredôk,
könnyen elállíthatók, ha 5 percig egy gézlappal nyomást gyakorolunk a sérülés he-
lyére. A vérzést súlyosnak kell tekinteni, ha:

• vér erôteljesen spriccel a sebbôl;
• a vérzés öt percnél tovább tart, vagy ha nem áll el újabb öt per-

ces leszorítás után sem;
• a sérült egy pohárnyi vagy ennél is több vért veszített.
Mit tegyünk?
Fektessük le a sérültet, vérzô végtagját emeljük magasra, gézlap-

pal nyomjuk a vérzés helyét vagy kössük át a kötést valamivel. Ha
átvérzi, ne vegyük le, tegyünk rá újabb réteget. Hívjunk segítséget!

Égési sérülés:
A sérült részt tartsuk hideg víz alá kb. 15 percre, míg enyhül a fáj-
dalom. Ne kenjünk a sérült részre semmilyen krémet, kenôcsöt!

Mindenképpen orvosi segítség kell, ha:
• az arc, az ujjak, a csukló vagy a nemi szervek megégtek vagy leforrázódtak;
• a sérülés nagyobb, mint a sérült tenyere;
• az égési sérülés mély, legyen az bármilyen nagyságú;
• sokk (sápadtság, hideg veríték, nyirkos bôr, gyors légzés, szapora pulzus,

álmosság, öntudatvesztés) lép fel;
• füstmérgezésre vagy légúti égésre gyanakodunk;
• a sérülést vegyszer, elektromos áram vagy sugárhatás idézte elô.

Csípés, marás:
KULLANCSCSÍPÉS: A tévhitek ellenére semmiképpen ne kenjük be a területet alkohol-
lal, olajjal, krémmel, zselével, mert az állat fuldokolni kezd, s a véráramba juttatja
váladékát! A gyógyszertárban kapható csipesszel távolítsuk el, és figyeljük a csípés
helyét! Ha a következô napokban láz jelentkezik, forduljunk orvoshoz, súlyos be-
tegség jelentkezhet így. A teendôkrôl bôvebben: http://kullancs.lap.hu

MÉH- VAGY DARÁZSCSÍPÉS: A méhcsípés esetében fullánk marad a bôrben, amit mi-
nél elôbb el kell távolítani. Ha a sérült allergiás a csípésre, hamar sokkos állapotba
kerülhet, ezért minél elôbb orvoshoz kell fordulnia. (Patikában tudhatnak segíteni
kálciummal.)

ÁLLATHARAPÁS: Súlyossága attól függ, milyen mély a sérülés. A seb elsôdleges el-
látása nem különbözik egyéb sebekétôl, azonban nagyobb az elfertôzôdés veszélye.
Mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha fennáll veszettség fertôzés veszélye vagy
ha a seb mély vagy többszörös. Tetanuszoltásra is szükség lehet.
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Ájulás: Fektessük a beteget vízszintes testhelyzetbe és emeljük magasra a lábát.
Amíg nem tér magához semmiképpen ne próbáljuk megitatni semmivel. Segíthet
hideg víz arcra spriccelése. 

Csonttörés: A beteget helyezzük nyugalomba, és hívjunk segítséget!
Mérgezés: A beteget mindenképpen orvoshoz kell vinni, mennél elôbb. Ha nincs

eszméleténél, fektessük stabil oldalfekvésbe, és járjunk el a vészhelyzeti teendôk
szerint. Ha eszméletén van, próbáljuk megtudni, mivel mérgezôdött, ez a késôbbi
ellátás során fontos lehet.

Hasznos információkat kaphatsz a témában itt:
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk18.htm
http://www.egeszsegkalauz.hu

Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)

Bulímia, pszichológiai oldalról 
http://www.pszichologia.hu/cikk/cikk.phtml?id=3
Homeopátiáról bôvebben 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Homeopátia
http://www.wellnesscsodak.hu/index.php?module=news
&target=article&type=1&category=68&id=1735
Kineziológiáról bôvebben
http://kineziologia.lap.hu/
A szemtréningrôl bôvebben
http://www.jogakozpont.hu/joga/szemjoga.html

A stressz meghatározása
http://hu.wikipedia.org/wiki/Stressz_(pszichikai)
Stressz teszt
http://www.fitnet.hu/index.php?active=1&test=5
A depresszióról egy gyógyszergyár oldalán
http://www.solvaypharma.hu/3-4-1.html
Az alkoholkultúráról
http://szubjektiv.halmaz.hu/velemeny/alkoholkultura-
aforizmak-kozmondasok.php
Az alkohol és a szív-érrendszeri megbetegedések
http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/I/3/178.htm
Depresszió önértékelô kérdôív
http://www.psych.kutvolgyi.sote.hu/teszt/teszt_dep.htm
Pulay Attila és Derzsy Zoltán: A dohányzásról
http://www.behsci.sote.hu/nok/w_idoh1.htm
Magyarországi dohányzási helyzetkép
http://www.stardust.hu/dohanyzas/tartalom.htm

MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?

Ha szeretnél egészségesen táplálkozni, de nem tudod,
hogyan tedd, számold egy egyszerû táblázatban a na-
pi bevitt koleszterin- és kalóriamennyiséget, vagy
akár tervezd meg elôre, a hét melyik napján milyen tí-
pusú ételbôl mennyit ehetsz. A Microsoft Office
Online-on számos magyar nyelvû sablon áll rendelke-

zésedre, mint például a „napló diétához” az „étkezési
napló” vagy a „fitnesznapló nôknek”.  A sablonok elôre kitöltött soraihoz csak
be kell írni az aktuális értékeket, és máris kész az esztétikus, és a legtöbb eset-
ben automatikusan összesített táblázat. (http://office.microsoft.com)

Diétanaplódat feltöltheted a Windows Live Hotmail-ben található, bárhon-
nan elérhetô naptárába. (http://mail.live.com)
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Bevezetés

Sokat gondolkodtam,
hogy hogyan kezd-
jem ezt a fejezetet.

Esetleg egy olyan frázis-
sal, mint például: Utazás-
ról a sumérok óta beszél-
hetünk…, majd leírom a turiz-
mus történetét. Azt hiszem, ez fe-
lesleges lenne, inkább megpróbáltam
néhány alapdolgot, fontos kifejezést,
hasznos tanácsot összegyûjteni, melyek
talán segíthetnek egy késôbbi utazás ki-
választásánál vagy megszervezésénél.

Utazni kell. Mert utazni jó. Utazása-
ink során – ha nyitott szemmel járunk
– sok mindent megtanulhatunk, megis-
merhetünk más kultúrákat, találkozha-
tunk érdekes emberekkel, kikapcsolód-
hatunk, vagy éppen nyelvet gyakorol-
hatunk. Nézzük a legfontosabbakat kis
fejezetekre bontva!

Mivel utazzunk?

Vonat
A vonattal való közlekedés – fôleg kül-
földre – kezd visszaszorulni a magas
nemzetközi jegyárak és a fapados repü-
lôjáratok megjelenése miatt. Továbbra is
nagyon vonzó az Interrail jegy. Az ún.
Global jeggyel 5, 10, 22 vagy 30 napig
annyit utazunk, amennyit akarunk. 
A helyjegyeket pluszban fizetni kell. 26
éves kor alatt a jegy kb. 30%-kal ol-

csóbb. Ha van
egy hónapod és nem

vagy még 26 éves, akkor
kb. 100 000 Ft-ért jutsz egy jegyhez,
amivel keresztül-kasul bejárhatod Euró-
pát. Létezik olyan jegy is, amely csak egy
adott országra érvényes. Ez akkor lehet
jó megoldás, ha például a távoli Spanyo-
lországba repülünk, majd ott vonatra
szállunk. A jegyek megvásárolhatók a
MÁV jegypénztáraiban. 

Bôvebb információt a www.interrail.
net vagy a www.mav.hu oldalakon találsz.

Busz
Külföldre csak rövidebb távolságokra
(például a környezô országokba való
utazásra) érdemes busszal menni. Távo-
labbi úti célokhoz jobban járunk a fa-
pados repülôjáratokkal (ld. késôbb).

Egy példa: Prágába retúrjegy 26 év
alatti diákoknak 8–16 000 Ft között van
(ha jó elôre váltunk olyan jegyet, ami nem
módosítható, akkor kb. 8000 Ft), ugyanez
vonattal kb. 17 000 Ft. Árban a busszal
jobban járunk a vonattal szemben (a me-
netidô mindössze 1 órával hosszabb).

A Volán is kirukkolt egy Interrailhez
hasonló megoldással, az Eurolines Pass-
szal. Ezt 15 vagy 30 napra lehet válta-

4. FEJEZET

Tankovics Lajos 

Az utazásról
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ni, az ifjúsági bérlet ára a nyári fôsze-
zonban 15 napra 75 900 Ft, 30 napra
96 900 Ft. Itt nem kell külön fizetni a
helyjegyért (de a helyet azért le kell
foglalni idôben), sôt a kompokon is in-
gyen átvisz a busz. Összesen 40 európai
városba juthatunk el ezzel a bérlettel.
Ha csak a nagyvárosokat szeretnéd
megnézni, olcsóbb lehet az Eurolines,
de vonattal sokkal több kisvárosba, fa-
luba is eljuthatsz, s alaposabban megis-
merheted az országokat az Interrail se-
gítségével. 

Bôvebb információk: www.volan-
busz.hu; www.eurolines.com

Nemrég megjelent a magyar piacon
egy fapados busztársaság is, mellyel a
környezô országok 1-2 nagyvárosába
juthatunk el kényelmesen és kedvezmé-
nyes árakon.

Továbbra is népszerû az autóbuszos
körutazás, akár távolabbi országokba
is. Mivel a buszok egyre jobban felsze-
reltek, elviselhetôbb a hosszabb utazás.
Útközben városokat is megismerhetünk,
a célországban minden látványosság-
hoz könnyen eljutunk. A csoportos uta-
zásokról késôbb bôvebben.

Repülô
Korábban luxusnak számított repülô-
vel utazni. A fapadosok új fejezetet
nyitottak a légi közlekedésben. Na de
mi az, hogy fapados? Olyan, mint egy
Kispolski  ’87-bôl?

A fapados – vagy hivatalosabban:
diszkont – légitársaságok olcsó áraikkal
komoly konkurenciát jelentettek a vo-
natoknak, a buszoknak, illetve a hagyo-
mányos légitársaságoknak. Természete-
sen nem azért olcsók, mert lepukkant
gépekkel repülnek, sôt: fiatal, modern
flottával rendelkeznek (új gép keveset
eszik – ezért olcsóbb). Céljuk, hogy a le-
hetô legtöbb felesleges költség csök-
kentésével olcsón juttassanak el célál-

lomásunkra. Megpróbálom elônyeit –
hátrányait összefoglalni a hagyomá-
nyos légitársaságokkal szemben.

Hátrány: 
• a legtöbb esetben olcsó repülôte-

rekre szállnak le, amelyek távo-
labb vannak a célállomásunktól
(néha 80-100 km-re), így a város-
ba bejutás tovább tart és drágább,

• foglaláskor ki kell fizetni az összes
költséget (jegyár + reptéri illeték), 

• ha késôbb változtatni szeretnénk
az idôponton, akkor többet kell fi-
zetnünk, lemondani nem lehet,

• a feladható csomag súlyhatára ál-
talában 15–16 kg (hagyományo-
soknál általában 20 kg, egyes cé-
geknél már bármekkora feladott
csomagért fizetünk), ha túllépjük,
újra fizetni kell, 

• a fedélzeten nincs ingyen étel-ital
(1-2 cég ad ingyen ásványvizet
vagy üdítôt), ha valamit fogyasz-
tanánk, azért fizetni kell (ez nem
olyan katasztrófa, mivel 2-3 órán
belül szinte mindenhova oda-
érünk, néhány szendvicset meg fel
tudunk vinni a gépre, a legújabb
biztonsági intézkedések értelmé-
ben viszont italt nem),

• kevesebb személyzet dolgozik a
reptereken, ezért tovább tart a
becsekkolás (check-in), hamarabb
kell kimenni a reptérre (2 órát
szoktak javasolni),

• nincs 1. osztály, de azt hiszem ez
az, ami a legkevésbé zavar minket.

Elôny:
• olcsó, fôleg ha jó elôre kifizetem a

jegyem,
• egy útra is vehetek jegyet, s akár

egy másik városból másik légitár-
sasággal jövök haza,

• nincs olyan kikötés, hogy 1 szom-
bat éjszakát kint kell töltenem,
hogy kedvezô árat kapjak.
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Tudni kell, hogy egy adott járatra
csak néhány jegyet adnak el nagyon
kedvezô, akciós áron (néha ingyen),
ahogy telik a gép, úgy nô az ár. Az
utazás elôtt 1-2 héttel már gyakran
magasabb árakat találunk, mint a ha-
gyományos légitársaságoknál.

A hagyományos cégek is felvették a
versenyt, s átvettek néhány elemet a
fapadosok filozófiájából. Már náluk is
lehet egész kedvezô áron jegyeket kap-
ni, de ezeket ugyanúgy ki kell jó elôre
fizetni, és csak plusz költségért tudunk
változtatni. Minél drágább jegyet ve-
szünk ugyanarra a járatra, annál több
lehetôségünk van módosításra, késôbbi
fizetésre vagy lemondásra. Ha átszál-
lással utazunk, akkor általában olcsóbb
és célszerûbb a hagyományosokkal
próbálkozni. Ilyen esetekben nekik
sokszor jobb áraik vannak, valamint a
csomagjainkat is elég egyszer feladni.

Elôny még a pontgyûjtô rendszer is,
ez persze csak akkor elôny, ha tényleg
sokat utazunk. Ez esetben egy idô
után ingyen jegyeket kaphatunk.

Számos utazási irodát találunk, aki
repülôjegy értékesítéssel foglalkozik, s
egy adott városba több útvonalon is
ajánl járatokat.

Gyakorta elôfordul, hogy egy hosz-
szabb, átszállásos megoldás olcsóbb,
mint a közvetlen járat. Érdemes meg-
nézni a környezô országok reptereirôl
induló járatokat is, mert például Gyôr-
höz közelebb van a pozsonyi reptér,
mint Ferihegy.

Célszerû alaposan összehasonlítani az
ajánlatokat. Jó tanács: mindig számoljuk
bele az árba a reptéri illetéket is. Fôleg a
fapadosoknál fordul elô, hogy ugyanarra
a reptérre más illeték-árakat adnak meg
(van úgy, hogy az ingyen hirdetett repü-
lôjegy illetékkel együtt már drágább,
mint egy másik társaságnál a párezer fo-
rintos jegy olcsóbb illetékkel ugyanoda).

A hamarosan életbelépô szabályok
értelmében a légitársaságok nem
tüntethetik fel a reptéri illetéket kü-
lön, hanem egy árat kell megadniuk.
Sok fapados már most így tünteti fel
az árait, a hagyományos társaságok
folyamatosan fognak átállni erre a
rendszerre ez év folyamán. Hogy
mégse legyen egyszerû számunkra
minden: a fapadosok most egyéb
költségeket találtak ki, amit külön
számolnak fel. Vannak, akik külön
poggyászdíjat kérnek (sôt van, ame-
lyik a kézipoggyászért is fizettet),
egyesek foglalási vagy becsekkolási
díjat is felszámolnak. Mivel ezek cé-
genként változnak, ezért érdemes
alaposan végigolvasni a honlapju-
kon található információkat.

További információk és cégek lis-
tája: http://www.repulojegy.lap.hu;
http://www.fapados.lap.hu

A charter fogalmát érdemes még
tisztázni. Ezeket a járatokat általában
erre szakosodott cégek vagy a nagy lé-
gitársaságok üzemeltetik (nálunk fôleg
a Malév), de utazási irodák bérlik és
árulják a helyeket. Nyáron a legtöbb
charter járat a Földközi-tenger partjá-
ra indul a nagy nyaralóövezetek váro-
saiba. Télen melegebb éghajlatok felé
tartanak, általában távoli egzotikus
üdülôhelyekre. Ezekre ritkán lehet
csak jegyet venni, mivel az irodák
szállással együtt értékesítik csomag-
ban. Összességében véve olcsó, de
esetleg kényelmetlen így utazni. Sok-
szor este vagy éjszaka indulnak ezek a
járatok, a reptereken a menetrendsze-
rinti járatok élveznek elônyt. Így néha
sokat kell várni, számos esetben sû-
rûbben vannak az ülések a gépeken.
Kárpótol a kellemetlenségekért, hogy
az irodák transzferbuszokat szervez-
nek a reptérrôl a nagyobb szállodák-
hoz, üdülôhelyekhez.



4

75

Autó
Ha van autónk, vagy aputól el tudjuk
kérni egy hétre, akkor szerencsénk van.
Számos eldugott helyre, kis vidéki falu-
ba eljuthatunk. Elônye, hogy a csomag-
jainkat sem kell külön cipelni. A nagy-
városokban viszont néha nyûg, mivel
számos helyen nehézkes és költséges a
parkolás. 

Fly and drive: sok iroda kínál olyan
lehetôséget, hogy repülôjegyet, szállást
és autót ad, így rugalmasan variálhat-
juk a programot, nem vagyunk mások-
hoz kötve. Ha négyen utazunk, meg-
oszlik az autó költsége. Célszerû teljes-
körû biztosítást kérni az autóra, mert
kis karcolásokért is fizethetünk. Ez az
utazási forma akkor célszerû, ha sok kis
települést szeretnénk végigjárni. Én
legutóbb Portugáliát jártam be így, de
az autót csak azután vettem fel, miután
már bejártuk Lisszabont, s a vidék felé
vettük az irányt. Így megspóroltam 2
nap bérlést és a parkolási díjat. 

Jó tanács: az autóban soha semmit ne
hagyjunk, a felkapott turista helyeken a
tolvajok a bérautókra specializálódtak!
Én 3 percre hagytam ott az autót, csak
lefotóztam egy szép tengerparti sziklát.
Ma valószínûleg egy portugálul beszélô
galád hordja a kedvenc nadrágomat és
kedvenc bicskámmal falatozik, amit 15
éve vettem a GUM áruházban a moszk-
vai Vörös téren. Még ma is siratom,
szerencse, hogy volt biztosításom.

Autóstop
Egyre kevesebben vállalkoznak stoppo-
lásra, mivel manapság az autósok nem
szívesen vesznek fel idegent a kocsijukba.
10-15 évvel ezelôtt még nagy divatja
volt, de ma már csak néhány kósza stop-
post látni. Bizonytalan módja az utazás-
nak, ráadásul veszélyes is lehet, fôleg
egyedül utazó csinos lányoknak. Az autó-
pályákon mindenhol tilos stoppolni.

Kerékpár
A legolcsóbb utazások egyike. Nagysze-
rû lehetôség, hogy megismerjük a vidé-
ket, az embereket, ráadásul egészséges
is. Európában egyre több kerékpárutat
építettek, kis hazánk még nem áll olyan
jól e téren, de talán lesz elôrelépés. A
Balaton már körbejárható, a Duna men-
tén is tudunk több szakaszon bicikli-
úton közlekedni. Érdemes olyan útvo-
nalakat keresni, ahol – ha nincs bicikli-
út – kis forgalmú utakon haladhatunk.
Egy biciklitúra hangulata, fôleg jó csa-
pattal, leírhatatlan. Én lassan 20 éve
minden nyáron túrázom, 8-12 fôs kis
csapatunkkal elôször Magyarországot
jártuk be, majd elindultunk a határon
túlra is. A legszebb utazási élményeim
között szerepelnek a biciklitúrák. Kem-
pingekben, vagy ha nem akarunk sátrat
cipelni, akkor elôre lefoglalt diákszál-
lókban, panziókban lehet megszállni. 

Jó tanács: jó állapotú biciklivel in-
duljunk útnak, túrázásra talán a trekking
típusú bicikli a legjobb. A mountain bike
inkább terepre való, a széles kerekekkel
lassabban haladunk. Alaposan gondol-
juk át a csomagjaink mennyiségét: min-
den kiló számít, fôleg hegyes-dombos
terepen, úgy 80-100 km után. Már köte-
lezô a fényvisszaverô mellény szürkü-
letben, célszerû és hamarosan kötelezô
lesz a bukósisak is!

Szállások

Legolcsóbb, ha ismerôsnél/barátnál laksz
ingyen. Ez sajnos nem mindig sikerül,
ezért nézzünk néhány egyéb megoldást!

Kemping
Leginkább költségkímélô a kemping, a sá-
tor. Nem csak a tengerparton találunk
kempingeket, hanem nagyvárosok közelé-
ben (sôt sokszor bent a városban) is. Hát-
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ránya, hogy az idôjárás viszontagságinak
ki vagyunk téve, valamint cipelni kell a
sátrat és hálózsákot. Elônye az ár, illetve a
rugalmasság. Ha nem tetszik, odébbállok.
A vadkemping ugyan olcsóbb, de a leg-
több országban tilos. Értékeink sincsenek
biztonságban, ezért nem ajánlom.

Diákszálló
Óriási választékkal és az árak széles
skálájával találkozunk szinte min-
denhol.
Számos ifjúsági szállás-hálózat létezik
a különbözô országokban, akik közös
honlapokon ismertetik szállásaikat.
Áraik 2-3 ezertôl 8-10 ezerig változnak
(fejenként-éjszakánként). Az olcsó szo-
bákat (házakat) dormitory-nak hívják,
ahol 6-8-10 emeletes ágyat találunk
egy helyiségben, és természetesen egy
csomó idegent is, akikkel együtt kell
lakni. Alkalmazkodni kell másokhoz, de
óriási elônye, hogy nagyon könnyû is-
merkedni, ha egyedül utazunk, akkor
útitársakat találni. Léteznek kisebb szo-
bák is, de természetesen drágábbak. 
A diákszállók elônye, hogy gyakran a
belvárosban találhatók, közel a látvá-
nyosságokhoz és a szórakozóhelyekhez.
Néhol reggeli is van az árban, s a leg-
több diákszállóban konyhát is találunk
(self-catering kitchen), ahol fôzôcskéz-
hetünk kedvünkre, ezzel csökkentve az
ellátás költségeit. Sok esetben a WC/zu-
hanyzó a folyosón van, valamint az ol-
csóbb szállások néha elég lepukkantak.
Számos iskolai kollégiumot nyitnak
meg a nyári szezonra, áraik hasonlóak. 

Jó tanács: a diákszállókat elôre fog-
laljátok le, mivel a nyári fôszezonban a
jó helyen lévôk nagyon hamar betel-
nek. Ha több, azonos hálózathoz tarto-
zó szálláson szállunk meg, akkor érde-
mes kiváltani a nemzetközi diákszálló
kártyát, de van, ahol a nemzetközi di-
ákigazolványra is kapunk némi kedvez-

ményt. Egyes diákszállók nem adnak
ágynemût, ide hálózsákot kell vinnünk.

B&B – Bed and Breakfast
Fôleg vidéken, kisebb helyeken talál-
kozhatunk ezzel a lehetôséggel, bár
nagyvárosokban is találhatók ilyen
szállások. Hasonló jellegûek, mint a mi
Zimmer Frei-szállásaink a Balatonnál,
de akár 1 napra is igénybe vehetjük. 
A háziakkal egy fedél alatt lakunk, sok-
szor közös fürdôszobát használunk ve-
lük, és reggelit is biztosítanak. A diák-
szállóknál drágábbak, de a legeldugot-
tabb helyeken is találunk ilyet, ahol kö-
zel s távol nincs diákszálló.

Szállodák
A szállodákat csillagokkal jelölik, 2
csillagos szállodákban találhatunk a
jobb diákszállókhoz hasonló árakat is.
Ha a szállodát preferáljuk, és tudjuk jó
elôre, mikor és meddig maradunk, ak-
kor az internetes szállásfoglaló portá-
lokon elôre foglalva kedvezôbb árakat
találhatunk, mint ha közvetlenül a szál-
lónál foglalnánk. Az elv ugyanaz, mint
a fapadosoknál: elôre foglalsz és fi-
zetsz, csak plusz költségért tudsz idô-
pontot vagy nevet módosítani, lemon-
dani csak költségesen lehet. Könnyen
találunk portálokat az interneten (pél-
dául http://www.live.com-on keres-
gélve), amelyek segítenek. 

Jó tanács: a foglalásoknál figyeljünk
oda, hogy a megadott ár szobára vagy
fôre vonatkozik!

Apartman
Olyan szállást képzeljünk el, mint egy
lakás, ahol van egy nappali (sok eset-
ben itt már van 1-2 fekhely, kihajtható
kanapé), 1-2-3 hálószoba, fürdôszoba,
WC-s – általában a nappalihoz kapcso-
lódva – egy felszerelt konyha is. Ilyen
esetekben az ellátásunkat olcsóbban
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Néhány fogalom, amivel a szállásoknál találkozunk:
• Double room: 2 ágyas szoba franciaággyal
• Twin room: 2 ágyas szoba külön ágyakkal
• En-suite: a szobához tartozik saját fürdô, illetve WC
• HB: half board: félpanzió - reggeli és még egy fôétkezés, általában vacsora
• FB: full board: teljes panziós ellátás - reggeli, ebéd, vacsora
• Kontinentális reggeli: könnyebb reggeli, kenyérrel (pirítóssal), lekvárral, vaj-

jal, cornflakes-szel vagy müzlivel, reggeli italokkal. Esetleg sajt és felvágott is
van hozzá, de nem feltétlenül.

• Büféreggeli: mindenféle finomság, felvágottak, sajtok, többféle lekvár, péksü-
temény, gyümölcs, valamint meleg büféreggeli esetén tojás, virsli, illetve az
adott népre jellemzô reggeli specialitások. Ezekbôl korlátlanul fogyaszthatunk,
de alapszabály, hogy ételt kivinni nem lehet az étterembôl. Sajnos rossz ma-
gyar szokás, hogy a bendônk mellett a zsebeinket is megpróbáljuk
megtömni. Ne tegyük, rosszul mutat a nadrágunkon végig-
folyó áfonyalekvár és a farzsebbôl kilógó vajaskifli.

Utazási irodák és ajánlataik

Ma Magyarországon kb. 600 utazási iroda
szervez látogatásokat külföldre, s rajtuk
kívül még nagyon sokan csak belföldre.
Léteznek utazásszervezô és utazást
közvetítô irodák. A közvetítô irodák
számos más utazásokat szervezô iro-
da útját értékesítik, ugyanolyan
áron, mint a szervezô iroda ára.

Az utazási irodákat szigorúan el-
lenôrzik, s csak azok az irodák
szervezhetnek külföldi utat, akik
megfelelnek a minisztérium elôírá-
sainak. Az irodáknak vagyoni biz-
tosítékot kell kötni, aminek az ösz-
szege függ a forgalomtól és a tevé-
kenységtôl. Mindig ellenôrizzük, hogy
a választott iroda rendelkezik-e érvényes
engedélyszámmal! A bejegyzett irodák listáját
itt találhatjátok: http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/nemzeti/
idegenforgalmi.

tudjuk megoldani. Nyugat-Európára
jellemzô, hogy az éttermi szolgáltatások
sokkal drágábbak, mint nálunk, viszont
a szupermarketek árai sok esetben ha-
sonlóak a mi boltjainkéhoz. Ha anyagi

helyzetünk nem engedi meg az étterme-
zést, mindenképp jó választás az apart-
man. A városokra nem jellemzô, de a
tengerpartokon vagy a síterepek köze-
lében mindenhol megtalálhatók.
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Mire figyeljünk még oda:
• mindig nézzük át az iroda utazási szerzôdését (még ha kicsit hosszú is), hogy késôbb ne érjen

meglepetés (az általános szerzôdésnek benne kell lenni a prospektusban vagy a honlapon),
• minden befizetésünkrôl kérjünk számlát (ha bármilyen problémánk lenne, csak ezzel tudjuk bi-

zonyítani, hogy tényleg fizettünk),
• a számos iroda közül nehéz választani, szerencsére már szinte mindnek van honlapja, így elôre

át tudjuk nézni és összehasonlítani az ajánlatokat,
• nem feltétlenül érdemes a legolcsóbbat választani (olcsó húsnak híg a leve), az irreálisan olcsó

árakat hirdetô irodák szoktak csôdbe menni,
• ismerôsök, barátok közt érdeklôdjünk, milyen tapasztalataik voltak az egyes irodákkal,
• számos iroda specializálódott bizonyos utazástípusokra vagy országokra, érdemes ôket keresni,

mivel egy adott területet valószínûleg jobban ismernek.
Ha nem szeretnénk az utazás szervezésével foglalkozni, nyugodtan forduljunk az irodák szakem-

bereihez. Jó tanácsokkal látnak el, foglalhatunk szállást, repülôjegyet, programokat, valamint termé-
szetesen válogathatunk a szervezett csoportos utazások közül.

Nyaralások, pihentetô programok
Az irodák fôleg a nyári fôszezonban sok helyre szerveznek nyaralós, pihenôs programokat. Ilyenkor
gyakran lefoglalnak tengerparti szállásokat egész szezonra, ide autóbuszokat vagy charter-repülôjára-
tokat is szerveznek, így olcsón mehetünk nyaralni. 

Ezen nyaralások elônye, hogy nem kell külön törôdnünk foglalásokkal, egyszerre mindent lefoglal-
hatunk, általában olcsóbb is. Olyan nyaralásokat válasszunk, ahol az iroda szervez különbözô fakul-
tatív programokat is, mivel egy idô után unalmas a homokos tengerpart. A programok lehetôségeirôl
és árairól érdeklôdjünk az irodákban.

Csoportos utak
Továbbra is nagyon népszerûek a városnézô, kulturális utazások. Megismerhetjük az adott ország
(vagy országok) fôbb városait, nevezetességeit. Most ezeket vesézzük ki egy kicsit.
Léteznek csoportos utak repülôvel és autóbusszal. A célországig repülôvel jutunk el, majd ott he-
lyi autóbusszal járjuk be az országot. Ez kényelmes, de drága megoldás.

Olcsóbb változat, ha busszal utazunk végig, így a helyi közlekedéssel sincs gondunk.
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A csoportos utazások elônye még az
idegenvezetô, aki jól ismeri az adott
ország sajátosságait, szervezi a prog-
ramokat, a szállást, valamint az ügyes-
bajos dolgaink intézésében is segít. 
A csoportos utak hátránya, hogy alkal-
mazkodnunk kell másokhoz és az adott
programhoz. Ezért cserébe olyan he-
lyekre juthatunk el, ahová repülôvel
vagy vonattal nem tudnánk.

Két kifejezés, ami magyarázatra
szorulhat:

Csillagtúra: a szállás egy helyen van
végig, ide jövünk vissza esténként a prog-
ramokról. Elônye, hogy nem kell minden
nap csomagolni a poggyászunkat.

Körutazás: több szálláson tartózko-
dunk 1-2-3 napig. Elônye, hogy keve-
sebb utazással jár, mint a csillagtúra, de
általában valamivel drágább.

Last Minute
Ezt az utazási formát az utazási irodák
találták ki, hogy a maradék helyeiket is
el tudják adni, ezért 1-2 héttel az indu-
lás elôtt alacsonyabb áron ajánlják.
Egyes irodák már 2 hónappal az indu-
lás elôtt is ajánlanak ilyen utakat. Ne
dôljünk be minden „Ultra last minute”
útnak, láttam olyat, ami drágább volt,
mint egy másik irodánál ugyanaz lista-
áron.

Árak
Több irodát büntettek meg azért, mert a
reklámjaikban szereplô áron felül még
számos plusz költséget kellett fizetnie az
utasnak, s ezzel megtévesztették a fo-
gyasztót. Az utazásnak van egy alapára,
ezen felül kell még fizetni repülôs utak-
nál a reptéri illetéket, vízumdíjat, néha a
kötelezô ellátást vagy – biztosítást. Mi-
elôtt befizetnénk egy szervezett útra,
kérdezzük meg az összes felmerülô költ-
séget (programok, transzfer stb.), s az
összes költség ismeretében döntsünk. 

Speciális utazások

Sí és snowboard utak
Egyre többen ûzzük a téli sportokat, így
a turizmus területén is kiemelt szerep jut
a síelésnek, snowboardozásnak. Két idô-
szak van télen, amikor mindenki síelni
megy: karácsony-újév környéke, vala-
mint gyakorlatilag egész február, amikor
kiadják a legtöbb helyen a síszünetet.
Ekkorra fejezôdik be a vizsgaidôszak is,
így az egyetemisták is síbakancsot húz-
nak. Ez a két idôszak ebbôl következôen
zsúfolt és drága. Ha tudjuk, kerüljük el
ezt a két fôszezont, sok idôt és pénzt
spórolhatunk meg. Számos iroda hirdet,
ún. besíelô túrákat nagyon olcsón de-
cemberben. Azért olcsón, mert még nem
biztos, hogy van jó hó a síterepeken,
elôfordulhat, hogy csak túrázhatunk a
sípályák helyén. Január már a legtöbb
helyen hóbiztos, olcsóbb és nincs olyan
nagy zsúfoltság. Hátránya, hogy ez a
leghidegebb idôszak. Sok helyen márci-
usban is jókat lehet síelni, az idô is sok-
kal kellemesebb, mint januárban, de az
alacsonyabban fekvô pályákon már bi-
zonytalan a hóhelyzet.

Hova menjünk síelni?
Itthon viszonylag kevés pálya áll rendel-
kezésünkre, de szerencsére nálunk is fel-
figyeltek a síelôk százezreire. Egyre több
kis pályát korszerûsítettek az elmúlt 1-2
évben, és a hóágyúkkal a tervek szerint
akár 40-60 napig is alkalmassá tehetik a
síelésre. Persze, ha elég hideg van.

Mivel a hazai hóhelyzet bizonytalan,
s nagyobb pályarendszereket sem talá-
lunk, ezért külföldön könnyebben hó-
dolhatunk a szenvedélyünknek.

Európa számos síterepe vár minket,
de ezek közül mi, magyarok négy or-
szágot preferálunk igazán.

Szlovákia: Tradicionálisan ide jár-
tunk síelni az „átkosban” (a rendszer-
váltás elôtt), majd utána is, amikor csak
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erre volt pénzünk. Buckák, hosszú sor-
banállás, olcsó sör jellemezte északi
szomszédaink pályáit. Mára sokat vál-
tozott a helyzet, egyre több pálya került
nyugati befektetôk kezére, akik felújí-
tották a felvonókat, hóágyúkat üzemel-
tetnek (a pályák nagy része 500-1500
méter között van a tengerszint felett).
Továbbra is jellemzô, hogy a szállás és
az ellátás megfizethetô, ráadásul közel
van, így az utazásra sem kell sok idôt és
pénzt fordítanunk. A pályák mérete vi-
szont elmarad a nagy nyugat-európai
pályarendszerekétôl: a legtöbb helyen
5-15 km-es pályarendszert találunk, a
legnagyobb a Chopok északi oldalán
található (30 km). Számunkra a Buda-
pesttôl 200 km-re fekvô Donovaly a leg-
ismertebb, ahol 11 km lesiklópályát ta-
lálunk, s akár egy napra is érdemes ki-
ruccanni (lehetôleg hét közben, mivel
hétvégén elég zsúfolt).

Ausztria: Kiváló síterepek, hóbiztos
hegycsúcsok, vendégszeretet és magas
árak jellemzik nyugati szomszédain-
kat. Válogathatunk a kis síterepek (5-
10 km pálya) és a 100 km feletti
sírendszerek között. A szállások több-
sége a pályákhoz közeli kis falvakban
található, ezért sok esetben autóznunk
vagy síbuszoznunk kell. Fôleg a nagy
régióknál találunk pályaszállást, de
ezek természetesen drágábbak. A szál-
lások többsége hangulatos alpesi házi-
kókban, panziókban, szállodákban ta-
lálható, apartmant kevesebbet talá-
lunk. Ausztria nagy elônye, hogy a
legtöbb helyen akár néhány napra is
tudunk foglalni szállást.  A legköze-
lebb fekvô síterep Semmering alig 300
km-re van Budapesttôl, de a nagyobb,
100 km feletti terepekért kb. 5-600
km-t kell utaznunk. 

Olaszország: A pályák nagy része
600-1200 km távolságra van fôváro-
sunktól, általánosságban igaz, hogy ki-

csit olcsóbb, mint Ausztria, több a pá-
lyaszállás és a síterepek is jók. A hoz-
zánk közelebb fekvô terepeken 20-50
km-es pályákat találunk, de távolabb
megjelennek a 100 km felettiek. Míg
Ausztriában a szállások többsége szál-
loda, panzió, ahol ellátást is kapunk,
addig Olaszországban ezek mellett több
tágas apartman-házat is találunk (fôleg
a franciákhoz viszonyítva tágasak),
ahol van konyha, így az ellátás min-
denképp olcsóbb. 

Franciaország: Sajnos messze van
(a legtöbb síterep kb. 1300-1400 km-re
található), de megéri elutazni idáig,
mert szinte csak nagy síterepet találunk,
és a szállások többsége pályaszállás.
Sok modern sífalu épült a pályák men-
tén, így könnyû olyan szállást találni,
ahol már az ajtóból csúszhatunk. Szál-
lásaik megfizethetôek, szinte minden-
hol apartmanok vannak, jellemzôjük,
hogy viszonylag szûkösek. A szálláso-
kat szinte mindenhol 7 éjszakára adják
ki, de ilyen messzire rövidebb idôre
amúgy sem lenne érdemes eljönni. Uta-
zási irodáink szinte minden síterepre
szerveznek utakat, ahol csomagban kí-
nálják a buszt, szállást és a síbérletet. 

Figyelembe véve az ár/érték arányt,
szerintem diákok számára a legjobb vá-
lasztás az olasz határhoz közeli kisebb
francia síterepek. Persze ezek csak fran-
cia viszonylatban kicsik a maguk 60-80
km-nyi pályájával, mint például Val
Frejus, Val Cenis, Les Orres vagy La Norma,
ahová januárban már 50-60 ezer forint-
ért kaphatunk egy kombinációt: busz +
7 éj szállás + 6 nap síbérlet. Egy éjsza-
kát ki kell bírni a buszon, de szerintem
mindenképp megéri (nem beszélve a
nagyszerû és olcsó camambert-sajt vá-
lasztékról).

A síterepekrôl bôvebben a http://
www.sielok.hu honlapon találsz in-
formációkat.
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Vadvízi evezés

Az utóbbi években lett divatos a vadvízi
evezés. Számos iroda szervez általában 
3 nap – 2 éjszakás túrákat. A sport lé-
nyege, hogy kisebb-nagyobb csónakok-
ban leereszkedünk a gyors folyású pata-
kok vizén, sziklákat, zúgókat, vízesése-
ket kerülgetve. Néhány alapfogalom:

Rafting – Speciális, általában 6-12
személyes csónakban ülünk, hátul egy ve-
zetô, aki kormányoz, a többiek eveznek.
Ez a legbiztonságosabb formája a vadvízi
evezésnek, igazi csapatmunkát kíván.

Trekking – 2-3 személyes csónak,
nagyobb a borulás veszélye, többet és
még összehangoltabban kell evezni.

Kajak – Még közelebb vagyunk a
vízhez, a hullámok közt haladunk, eh-
hez már komolyabb tapasztalat kell.
Adrenalin a csúcson.

Canyoning – Itt már se csónak, se ka-
jak nincs alattunk, speciális védôfelszerelés-
sel ereszkedünk le a patakban, sziklák közt
ugrálva, láncokon leereszkedve, úszva. 

Az erre szakosodott irodák csomagban
kínálják a szolgáltatásaikat, ami általában
tartalmazza a felszerelést (neoprén ruha,
ami véd a hidegtôl, sisak, mentômellény,
a csónakok), a szakavatott túravezetôt, az
engedélyeket, illetve a szállást, esetleg el-
látást és néha az utazást is. Itthon sajnos
nincs erre alkalmas folyó, így a határon
túlra kell utaznunk egy kis adrenalin-
szint növelésért. Négy vadvízi folyó érhe-
tô el könnyen: Ausztriában a Salza, Szlo-
vákiában a Bela, Szlovéniában a Soca, va-
lamint Romániában a Cserna. Kezdôknek
talán a Bela ajánlható, közepes erôsségû
folyó, itt a szezon a tavasz, illetve az ôsz.
Dunacsúnynál egy mesterséges pályát is
találunk. Tavasztól ôszig tart az idény, de
a kisebb folyóknál a vízhozam komoly
befolyásoló tényezô. A legtöbb túrát má-
jus környékén szervezik, amikor már jó az
idô, de még van víz bôven. 

Hórafting – Ha megszerettük a
raftingot és épp tél van, akkor ez a leg-
újabb móka. Havas hegyoldalon csó-
nakban vagy egyszerûen egy speciális
borítású traktorgumival lecsúszni iga-
zán jó mulatság, fôleg hogy nem lehet
irányítani. Általában a síelés egyik ki-
egészítôje, már több szlovák terepen ta-
lálkoztam vele.

Vízitúra
Szerencsére hazánk jól el van látva fo-
lyókkal, ahol vízitúrázni is lehet. A leg-
népszerûbb a Tisza felsô folyása, vala-
mint az ottani mellékfolyók. Számos
iroda, egyesület, klub szervez túrákat,
ahol kajakot, kenut is lehet kölcsönöz-
ni. Külföldre is mehetünk túrázni, a leg-
ismertebb úti cél, a Duna németországi
– ausztriai szakasza. Egyre többen láto-
gatnak el Franciaországba, a kastélyai-
ról ismert Loire folyóra is.

Csak az vállalkozzon vízitúrára, aki
bírja a nomád körülményeket. Szállás a
folyóparton, jó esetben, kempingben, de
inkább ott, ahol az este ér, szúnyogok
mindenhol. Teljesen más oldaláról is-
merhetjük meg a folyókat, a természetet.

Hova utazzunk? 

Jó kérdés. Ahol még nem voltunk. Vagy
ahol már voltunk és tetszett. Szerencsé-
re kinyílt a világ, nekünk kell kiválasz-
tani a pénztárcánknak megfelelô módot,
illetve helyet. Két választásunk van.

Belföld
Kicsit elcsépeltnek hangzik az „ismerd
meg hazádat, számos kincset rejteget
még” mondat, de nagyon igaz. Hazánk
tele van jobbnál jobb helyekkel, amelyek
arra várnak, hogy felfedezzék ôket. Kis
utazási költségek, kiváló hosszúhétvégés
lehetôségek. Az osztálykirándulásokon
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már mindenki járt Pécsen, Egerben, Szege-
den, de keressünk eldugott, kevésbé is-
mert helyeket! Egyre több fesztivált, spe-
ciális programot szerveznek mindenhol,
amit érdemes felkeresni. Programokat ta-
lálunk a különbözô régiókban, például a
Magyar Turizmus Rt. honlapján, a www.
itthon.hu-n vagy a www.iranymagyar-
orszag.hu-n. Gyakorta töltünk el né-
hány napot belföldön, jól mutatja ezt,
hogy a 3-4 napos ünnepeinkkor minden
szálláshely megtelik. Ha ekkor szeret-
nénk valahova menni, már jó elôre érde-
mes szállást foglalni. Számos könnyûze-
nei fesztivált találunk nyáron a vidéki
városainkban, ilyenkor érdemes a kör-
nyéken körülnézni. A Balaton is egyre
népszerûbb a hazai utazók körében, ami-
óta kicsit megfizethetôbb árakkal talál-
kozunk. Még mindig Siófok tarol a fiata-
lok között, itt van igazi éjszakai élet és
természetesen magasabb árak. (Ki ne
hagyd, ha itt jársz például a pizzériánál
hajnal 2-kor asztalon táncolni arra, hogy
„Ne gondold, ó ne, hogy tied a világ…”!).

Külföld
Nehéz konkrét úti célt javasolni, de
megpróbálok néhány könnyen elérhetô
helyet felsorolni. Utána mindenki válo-
gathat kedvére. A közeli országok leg-
népszerûbb úti céljai:

Szlovákia mindig kedvelt célpont
volt számunkra, mivel az árak szolidab-
bak, mint Magyarországon. Óriási elô-
nye, hogy nagyon közel van, akár kerék-
párral is könnyen elérhetô. A már emlí-
tett síelés és rafting mellett a hegyek ki-
válóan alkalmasak kisebb-nagyobb túrá-
zásra. Számos felvidéki várat, történelmi
várost látogathatunk meg, ha autóval
utazunk, akár egynapos kirándulásra is
érdemes átruccanni a határon túlra. Egy
jó knédlit párolt vagy sült hússal és ká-
posztával mindenképp kóstoljunk meg!

Lengyelországhoz kicsit tovább kell
haladnunk, a Tátrán túl 400 km-re Bu-
dapesttôl már egyik gyöngyszemét,
Krakkót is érdemes meglátogatni.

Csehország fôvárosa felkapott lett a
nyugati turisták körében, ezért az árak
is emelkedtek. Ha Prágába szeretnénk el-
látogatni, próbáljuk kerülni a fôszezont,
mert ekkor meg sem lehet mozdulni a
belvárosban, s szállást is csak elvétve
találunk. Kiváló hosszúhétvégés úti cél,
mivel a város maga 1-2 nap alatt bejár-
ható. Mielôtt Prágába mennénk, min-
denképp olvassunk el egy Hrabal re-
gényt, és nézzük meg valamelyik klasz-
szikus filmet Jiri Menzeltôl, nagyon
szórakoztatóak! Számos kincset tarto-
gat még a vidéki Csehország. Ha tehet-
jük, látogassunk el Karlstein várához,
Kutna Horába vagy az egyik legszebb fô-
térrel büszkélkedô Telč -be.

Erdély az elmúlt években felértéke-
lôdött a magyarországi turisták köré-
ben. Az ide utazók elôszeretettel keresik
fel a történelmi és kulturális emlékhe-
lyeket, a természeti látnivalókat. Erdély
turisztikai szerepének erôsödése a ma-
gyar identitástudat elmélyülésének, a
határok átjárhatóságának, a javuló út-
viszonyoknak, a turisztikai infrastruk-
túra fejlôdésének és a kedvezô ár–érték
viszonyoknak egyaránt köszönhetô. A lá-
togatók tavasztól ôszig vesznek részt
körutazásokon, melynek során az uta-
sok felkeresik a magyar emlékekben
gazdag nagyvárosokat (Nagyváradot, Ko-
lozsvárt, Marosvásárhelyt, Aradot stb.), a
magyar néprajzi tájakat (Kalotaszeg, Me-
zôség, Gyergyó, Csík stb.). Általában a tu-
risták a legtöbb idôt a magyar lakossá-
gú Székelyföldön töltik. A vallási turiz-
mus jelentôsége nagy, a pünkösdi Csík-
somlyói búcsún minden évben több-
százezer zarándok vesz részt. A téli tu-
rizmus a dél-erdélyi sípályák fejleszté-
sének köszönhetôen folyamatosan erô-
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södik, és a közeljövôben az aktív- és a
gyógyturizmus szerepének növekedésé-
re is számítani lehet.

Horvátország egész nyáron vonzza
a magyarok százezreit. Itt található a
legközelebbi tengerpart, ráadásul sokak
szerint a világ legszebb tengerpartjainak
egyike. Számos sziget, történelmi város,
valamint különleges természeti látvá-
nyosság fogad itt minket. Ha nem a ten-
gerparti nyaralás a cél, akkor a május
vagy a szeptember-október a legjobb
idôszak. Ilyenkor kellemes idôben láto-
gathatjuk meg Fiumét, Rovinjt, Zadart,
Splitet, Trogirt vagy legdélebbre Dubrov-
nikot. Számunkra azért is érdekesek ezek
a helyek, mivel lépten-nyomon talál-
kozhatunk magyar emlékekkel is. Ilyen-
kor a szállás sem probléma és árban is
jobban kijövünk. Ôsszel a tenger is na-
gyon kellemes még. Az augusztust ke-
rüljük el, mivel a németek szabadságo-
lási idôszaka miatt az árak az egekbe
szöknek. Szinte mindenhol találunk
apartmanokat, amelyek a legcélszerûbb
szállások a tengerparton. Ha nem aka-
runk röghöz kötve lenni, akkor irány a
kemping. Ki ne hagyjuk a szigeteket,
melyekhez szinte mindenhonnan szer-
veznek hajókirándulásokat! A legismer-
tebb úti cél a Kornati szigetcsoport, ahová
például Zadarból indulnak kirándulóha-
jók. Sajnos ide eljutni elég drága, de
mindenképpen megéri. Ha spórolni aka-
runk, látogassuk meg valamelyik közeli
szigetet komppal. A természeti látvá-
nyosságok közül a Krka-vízesés és a
Plitvicei tavak a leglátogatottabbak. 

A tengerparton mindenképp együnk
egy haltálat, különbözô tengeri herken-
tyûkkel! 

Ausztria: már drágább úti cél, de
gyönyörû ország. Mi magyarok elsôsor-
ban síelni járunk át a sógorokhoz, de
érdemes a síszezon után is ellátogatni
az Alpokba. 30-40 euróért megszállha-

tunk hangulatos hegyi panziókban fél-
panzióval, ami tényleg kiadós. A he-
gyekben számos kerékpárút található,
ide már a mountain bike-ot érdemes
hozni. Ha csak a határ közeli Burger-
landot szeretnénk felfedezni, akkor meg-
szállhatunk Sopronban, s onnan ké-
nyelmesen átruccanhatunk Kismartonba,
megnézhetjük Fraknó várát vagy körbe-
biciklizhetjük a Fertô tavat.

Bécset fôleg karácsony elôtt lepjük el,
ekkor tartják az adventi vásárt, mely
színpompás látványosság, az egész vá-
ros kivilágítva, kirakodóvásár a városhá-
za elôtt és óriási tömeg. Ahogy közeleg a
karácsony, egyre többen vannak, ezért
érdemes még november végén utazni
valamelyik hétvégén. Szinte minden
utazási iroda indít ekkor buszokat, sok-
szor valamelyik kastély (általában
Schönbrunn) is bekerül a programba.
Bécset érdemes kiállításai és koncertjei
miatt is felkeresni, akár a komoly-, akár
a könnyûzene iránt érdeklôdünk.

Olaszország északi része még mindig
nincs túl messze. Itt Velence a legköny-
nyebben elérhetô úti cél. Busszal kb. 12
óra alatt érünk oda. Elsôsorban a febru-
ári karnevál idején özönlenek a turista-
buszok ide. Sok iroda szervez non-stop
utazást, ami esti indulást jelent, éjszaka
a buszon, másnap egész nap karnevál,
majd este indulás haza, éjszaka a bu-
szon. Elég fárasztó, de 12 ezerbôl meg-
ússzuk. Egy éjszaka szállással már barát-
ságosabb, ez kb. 20 000 Ft, de a szállás
ennyiért nem a Canal Grande-ra néz, ha-
nem valahol Jesolo környékén van.

Ha Róma az úticélunk, akkor már ér-
demes megnézni a fapados repülôtársa-
ságok árait is. Az olasz fôvárosra már
nem elég egy hétvége, ha ide eljövünk,
mindenképp maradjunk legalább 3-4
napot. Bármikor jövünk, tömegre kell
számítani, fôleg a Vatikánban. A roman-
tikára vágyók kedvelt úti célja a gyö-
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nyörû Toscana, ahol megcsodálhatjuk a
vidéki Itáliát, de mivel ez is nagyon
népszerû hely (számos híres várossal,
mint Firenze vagy Pisa), ezért itt is az
elô- vagy utószezont javaslom.

Görögország szintén kedvelt, bár
már kevesebben megyünk ide nyaralni,
mint 10 éve. Sok iroda szervezi nyara-
lós programjait a görög tengerpartra. 
A szállás és az ellátás is olcsó, csak túl
kell élni a Balkánon való átutazást.
Csak olyan helyre menjünk, ahonnan
szerveznek kirándulásokat, például a
Meteorákhoz! A leggyakoribb helyek,
amiket az irodák kínálnak, északon
vannak (Sarti, Asprovalta, Tolo), innen ne
számítsunk athéni kirándulásra. Létez-
nek ún. görög körutak, ezek már tartal-
mazzák a történelemkönyvekbôl ismert
helyszíneket, de fôleg elô- illetve utó-
szezonban szervezik. Érthetô, mivel az
ókori romok élvezeti értékét némileg
rontja a 35 fokos meleg.

A spanyol tengerpart is népszerû, és
sokan vállalkoznak az 1900 km-re lévô
Costa Bravara busszal elutazni. Itt már in-
kább javaslom a repülôt. Barcelonába tu-
dunk fapadossal repülni, és ha már ott
járunk, mindenképp nézzük meg a vá-
rost is, mely a legjobb hétvégi helyek
egyike. (Újságírók minden évben meg-
szavazzák, mi a legjobb hétvégi úti cél
Európában. Olyan város, ami 1-2 nap
alatt kényelmesen bejárható, sok a lát-
ványosság, nyüzsgô az éjszakai élet.
Ezen a szavazáson mindig a legjobbak
közt szerepel Barcelona, Prága, Dublin és
Budapest.) Itt mindenképp el kell tölteni
egy éjszakát, sétálni a Ramblán az éjsza-
kai forgatagban, éjfélkor vacsorázni,
majd irány valamelyik szórakozóhely.

Párizst mindenképp meg kell említeni
kulturális célpontként. Minimum 3 na-
pot szánjunk a városra, de nyugodtan
eltölthetünk akár egy hetet is. Itt bevet-
hetjük magunkat a legjobb múzeumok-

ba. Louvre, Impresszionisták Múzeuma,
napokat el lehet tölteni. Javaslom a ko-
rai érkezést, kicsit nyitás elôtt, akkor
még a nagy tömeg elôtt bejuthatunk. Az
igazi Párizs-rajongó az Eiffel toronyba
kétszer is felmegy – egyszer nappal,
egyszer éjszaka, hogy a kivilágított vá-
rost is lássa. Legolcsóbb, ha gyalog me-
gyünk a 2. emeletig, onnan is kitûnô ki-
látás. Kihagyhatatlan a Montmartre, ha
pedig megéheztünk, szinte minden féle-
fajta éttermet találunk a Latin-negyed-
ben. Nemzetközi diákigazolvánnyal 18
éves kor alatt sok múzeumba ingyen
mehetünk be, de 18 éves kor felett is ka-
punk némi kedvezményt.

Londont is közelebb hozták a fapado-
sok. Az angol nyelvet tanulók biztosan
ellátogatnak az angol fôvárosba vagy
nyelvet tanulni, vagy csak ismerkedni a
kultúrával. Budapestrôl és Sármellékrôl
is repülhetünk fapadossal, a Malév és a
British Airways is gyakran kínál kedvezô
árú jegyeket. Több diákutazásra szakoso-
dott iroda ajánl utazást busszal, nyelv-
tanfolyammal vagy városnézéssel. Az
utóbbi idôben – kicsit hihetetlenül hang-
zik, de – érezhetôen változott a klíma is:
valahogy kevesebb a Londontól megszo-
kott esô, ami kedvez a városlátogatásnak
(kivéve 2007 nyarát!). A szállás sajnos
elég drága, ami úgy általában elmondha-
tó az egész városra. Szerencsére az álla-
mi múzeumokat ingyen lehet látogatni,
de amit ezeken megtakarítottunk, való-
színûleg elköltjük a drága királyi kasté-
lyokra vagy templomokra. A tömegköz-
lekedésen akkor spórolunk, ha ún. off-
peak napijegyet vásárlunk, ami minden
közlekedési eszközre érvényes 9.30 után.
Amióta legálisan dolgozhatunk az EU
egyes országaiban, azóta London lett az
egyik fô célpontja a munkavállalóknak.
Sok magyar fiatal dolgozik szállodákban,
kocsmákban, s közben elsajátítja az an-
gol nyelvet. 
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Utazás elôtt

Érdemes az utazásunkat elôre megtervezni, minden információt begyûjteni. Terveink
rögzítésére használhatjuk a Word szövegszerkesztôt. (Aztán persze sok minden más-
hogy lesz, mivel a spontán dolgok a legjobbak. Ahogy egy barátom mondja: az úti-
terv azért van, hogy megváltoztassuk.) Az információszerzésnek számos módja van. 

Az interneten aktuális anyagokat gyûjthetünk, számos utazási portálon találunk
korábbi utazóktól véleményeket egy szállodáról vagy látványosságról. http://
utazas.com/utazas/manual; http://utazas.info/utazas_info/html/index.ph;
http://www.utazunk.com

Egyes helyek megtekintésére jegyet is foglalhatunk adott idôpontra, így megúsz-
hatjuk a sorbaállást. Programjaink összeállításánál vegyük figyelembe a nyit-
vatartásokat is. Londonban szinte minden múzeum nyitva van minden nap, Párizs-
ban a múzeumok, kastélyok zárva vannak hétfôn, de van, amelyik kedden zár be.
A templomok egy része vasárnap nem, vagy csak rövid idôre látogatható. Misék
idején ugyan be lehet menni, de nem illik turistaként körbejárni, és fôleg nem fény-
képezni, ezért inkább látogatási idôben érkezzünk. Próbáljuk úgy összeállítani a
programunkat, hogy ne akarjunk egy nap 3 múzeumot végigjárni. Semmi értelme.
Az ember befogadóképessége véges, egy múzeumban maximum 3 órát tudunk el-
tölteni. Napi programként a következô a javaslatom: reggel, mikor még frissek va-
gyunk, jöhet egy komolyabb múzeum, utána kis séta, könnyû ebéd, majd újult erô-
vel meglátogathatunk egy katedrálist. A nap végére már könnyedebb programot vá-
lasszunk, például egy sétahajózást!

Vegyük figyelembe a nemzeti ünnepeket is, mert ekkor sok esetben mindent zár-
va találunk.

Jó útikönyv nélkül ne induljunk el! Bár óriási a választék, nehéz a tökéleteset meg-
találni. Otthon a szüleink polcán biztos lesz egy jó öreg Panoráma útikönyv. Nem túl
aktuális (még az új kiadások sem feltétlenül), de a történelmi vonatkozások részlete-
sek és jók. Számos olyan kiadványt találunk, amelyek zsebben elférnek, de ezek hát-
ránya, hogy kevés információt tartalmaznak. Az utóbbi idôben sok külföldi sorozat
könyveit lehet már megvenni nálunk, többségüket csak angolul, de egyre többet ma-
gyarul is. A „Let’s Go” és a „Lonely Planet” könyvei a legismertebbek. Ezekben sok
praktikus információt, tanácsot találunk, szállásokat, éttermeket javasolnak. Ez akkor
jó, ha nem foglaltunk elôre szállást. Ha már van szállásunk (a nagyvárosokban, fel-
kapott helyeken mindenképp érdemes elôre foglalni), akkor ezekre az információkra
nem lesz szükségünk (vagy csak a szervezésnél). Az Útitárs sorozat könyvei nagyon
szépek, tele fotóval és nagyon jó áttekintô térképekkel, de szerintem sok esetben nem
elég részletes leírással. A külföldi könyvek hátránya, hogy a gazdagabb nyugati tu-
ristáknak íródtak. Egyre több magyar útikönyv és útleírás jelenik meg, melyek talán
jobban igazodnak a mi szájízünkhöz. A „Magyar szemmel” sorozat például kiemelten
foglalkozik az adott ország magyar emlékeivel, magyar vonatkozásaival. Ha új hely-
re utazom, általában két útikönyvet viszek magammal, az egyik praktikus informáci-
ókban gazdag, a másik pedig a látványosságok leírásában, történelmi vonatkozásai-
ban bôvebb. Emellett – ha még elfér – egy útleírást is magammal viszek, vagy elôre
elolvasok, ami kicsit ráhangol az országra. (Csak egy ajánlat: aki Írországba tart, fel-
tétlen olvassa el a McCarty’s Pub címû útleírást. Ráhangol.) 
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Mit vigyünk magunkkal?

Útiokmányok

Megfelelô úti okmányt. Ha az EU területére utazunk, már elég a személyi igazolvány is, de ha EU-n kí-
vülre megyünk, érvényes útlevélre is szükségünk lesz. Vannak országok, ahol megkövetelik azt is,
hogy az útlevelünk a beutazástól számított 3 vagy 6 hónapig érvényes legyen. Távolabbi országok kö-
zül sokba vízumra is szükségünk van, amit a budapesti nagykövetségeken tudunk megcsináltatni. Jó
esetben egy hét alatt kész, de van, ahol 1 hónap is kevés. Ráadásul országtól függôen fizetni is kell
érte. Egyes helyeken (például az USA nagykövetségén, a Szabadság téren) erôsen bizonygatnunk kell,
hogy nem dolgozni vagy bevándorolni akarunk, csak turistáskodni és költeni a pénzünket. 

Javaslom, hogy az útlevélrôl/személyirôl készítsünk fénymásolatot. Nyüzsgô városokban jobb, ha
az útlevél a szálláson marad, mert ha elhagyjuk, körülményes a pótlása, ráadásul vissza is élhetnek
vele. Legyen velünk a másolat, hogy igazolni tudjuk magunkat. Ha mégis eltûnt az úti okmányunk,
azonnal jelentsük a rendôrségen, mert ha elkövetnek vele egy bûncselekményt, akkor akár minket is
gyanúsíthatnak. A nagykövetségeken kapunk ideiglenes útlevelet, amivel hazautazhatunk.

Ma már a schengeni országokhoz tartozunk, így például Ausztria vagy Szlovákia felé nincs határ-
ellenôrzés, de úti okmányt (sze-
mélyit vagy útlevelet) to-
vábbra is vinnünk kell
magunkkal.

Biztosítások: baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás

Amióta az EU boldog tagjai vagyunk,
nekünk is jár a többi EU országban or-
vosi ellátás. Pontosan úgy, mint a he-
lyieknek. Ehhez ki kell váltani az
Egészségbiztosítási kártyát. Azért ez ne
tévesszen meg senkit, a biztosítás to-

vábbra sem szükségtelen
dolog. Ha mondjuk, a belgáknak fizetni
kell egy bizonyos kezelésért vala-
mennyit, akkor azt tôlünk is bevasalják,
és ez komoly összeg is lehet. Javaslom,
hogy mindenki kössön biztosítást az
utazás idejére, mert akkor tényleg in-
gyenes lesz az ellátás, ráadásul számos
egyéb szolgáltatás is tartozik hozzá.
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Volt olyan utasom, aki kórházba került
külföldön, a csoport busza hazajött, ôt
pedig a biztosító repítette haza késôbb.
A hazautazás költségét magának kellett
volna fizetnie, ha csak Egészségbiztosí-
tási kártyája van. Fontos, hogy ha vala-
mi történt, azonnal hívjuk fel a biztosí-
tót (éjjel-nappal hívható számuk a köt-
vényben), ôk javasolnak velük szerzô-
désben álló orvost, kórházat a közelben.
Ha befekszünk a legközelebbi magán-
klinikára, azt nem szükségszerû, hogy
fizeti a biztosító. A biztosítás kiterjed a
pogygyászunkra is. Ha ellopnak tôlünk
valamit, azonnal forduljunk rendôrhöz,
aki jegyzôkönyvet készít az esetrôl. Ez
alapján térítik meg kárunkat. Mindig
van egy értékhatár, amire biztosítva va-
gyunk, például 150 000 Ft. Ez a maxi-
mum összeg, amit a biztosító kifizet.
Általában van egy ún. maximum egye-
di érték, ami mondjuk 30 000 Ft. Ez azt
jelenti, hogy egy ellopott tárgy értéke
hiába volt 50 000, akkor is csak 30 000-t
kapunk érte. Ezért ne vigyük magunk-
kal a nercbundát. Egyes biztosítók ki-
zárják a biztosításukból a mûszaki cik-
keket, mint például a fényképezôgépet.
Keressünk olyan céget, ami ezt is bizto-
sítja. Sajnos erre is érvényes, hogy a
fenti példa szerint csak 30 000-t ka-
punk, hiába ér többet. Vannak biztosí-
tók, akik a szerintük extrém sportokat
is kizárják a biztosítási körbôl, így van,
aki a síeléses balesetre sem fizet. Erre
nagyon figyeljünk oda, mivel a síelés-
nél gyakran elôfordulhat sérülés. A biz-
tosítók számos esetben nem fizetnek.
Csak 1-2 példa: ha az autó ülésén lát-
ható helyen hagyjuk a táskánkat, és fel-
törik a kocsit, nem fizetnek. Éjszakára a
zárt csomagtartóban hagyott tárgyakért
sem vállalnak felelôsséget. Visszatérve
a síbalesethez: ha megállapítják, hogy
ittasan síeltünk, szintén saját zsebre
megy a térdszalag mûtét.

Vannak olcsóbb és drágább biztosí-
tótársaságok; általában igaz az, hogy a
drágább társaság magasabb értékhatár-
ra biztosít. 

Pénz

Ha nyugat fele utazunk, már nem kell
vacakolnunk különbözô valutákkal, itt
az euro, amivel minden euro-övezetes
országban fizethetünk. Ez nagy köny-
nyebbség, mert egy európai körútnál
nem kell mindenféle valutát beszerezni.
(Én személy szerint azért sajnálom, hogy
eltûntek az EU-s országok többségének
valutái, mert ezzel az adott ország el-
vesztette egyik jellegzetességét. Nekünk,
turistáknak külön izgalom volt kiválo-
gatni a különbözô érdekes valutákat.
Mikor lesz olyan euro bankjegy, amin a
Kisherceg található?) Pénzt válthatunk
itthon a bankokban vagy a pénzváltók-
nál. A határnál is van pénzváltó, de in-
kább elôre vegyük meg a szükséges va-
lutát. Ha lehet, kérjünk többféle címletet.
Ha az összes pénzünket készpénzben
visszük, akkor javaslom, hogy ne egy
helyen tartsuk. Kellemetlen, mikor a má-
sodik napon találkozunk egy zsebtolvaj-
jal, s viszi az összes pénzünket. Bizton-
ságosabb, ha van bankkártyánk. Ezzel a
nagy boltokban fizethetünk, valamint
készpénzt vehetünk fel (bár a pénzfelvé-
tel elég költséges külföldön). Legyen
azért valamennyi készpénz nálunk, mert
egy fagyit vagy egy képeslapot nem tu-
dunk kártyával fizetni.

Poggyász

Összeállítása mindig hosszadalmas, és
olyan még nem fordult elô, hogy ne
hagytunk volna otthon valamit. En-
nek valószínûséget csökkenthetjük,
ha listát készítünk a szükséges vinni-
valókról, például Excelben. Olyan tás-
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kát vigyünk, amelyet könnyen tudunk
cipelni. A hátizsák praktikus. A bô-
rönd elônye, hogy zárható, de sok
esetben a szûkös szállásokon útban
van. Mindenképp legyen nálunk egy
kis hátizsák is, amit napközben város-
nézésekre viszünk magunkkal, s bele-
fér 1-2 szendvics, fényképezôgép, eser-
nyô, útikönyv stb. Hasznos még az
övtáska a pénzünknek, bár ezt pró-
báljuk berakni a pulóver alá, mert
céltáblája lehet a zsebeseknek. A kis
hátizsákunkba ne rakjunk nagy érté-
ket, mert nem tudjuk szemmel tartani.
Ha nagy tömegbe keveredünk (pél-
dául egy ôrségváltás, tömött busz) in-
kább fordítsuk elôre. 

Ha repülôvel utazunk, vegyük figye-
lembe a súlyhatárokat (általában 16–20
kg). Kézipoggyászunk méretét is szabá-
lyozzák, maximum 55x40x20 cm lehet,

s legfel-

jebb 10 kiló (bár még soha senki nem
mérte meg a kistáskámat). A biztonsági
elôírások miatt nem lehet felvinni a gép-
re bicskát, ollót. Fontos elôre érdeklôdni
az éppen aktuális rendelkezésekrôl! Az
italos palackokra és a fogkrémes tubu-
sokra is lehetnek tiltások.

Gyógyszer, oltások

Mindig legyen nálunk valamennyi
alapgyógyszer, láz- és fájdalomcsillapí-
tó, sebtapasz. A leggyakoribb panasz,
hogy a megváltozott körülményeket az
utazás okozta stresszt vagy az idegen
konyhát az emésztôrendszerünk nehe-
zen viseli. A székletfogó és hashajtó is
jól jöhet. Ha trópusi országokba látoga-
tunk el, védôoltásokra is szükség lehet.
Ezeket már az utazás elôtt hetekkel be
kell adatni.

Egyéb tanácsok

Biztonság
Zsebtolvajok sajnos elôszeretet-

tel dolgoznak a zsúfolt turista-
célpontok környékén, ahol
kihasználják a nagy tömeg
adta lehetôségeket, vala-
mint azt, hogy éppen le-
nyûgöz minket a látvány, s
kevésbé figyelünk az érté-
keinkre. Tapasztalataim
szerint általában a legna-
gyobb probléma a figyel-
metlenség. Leggyakoribb
eset, ha mi hagyjuk ott ér-

tékeinket egy padon, étte-
remben, múzeumban. Ekkor

csak a becsületes megtaláló-
ban bízhatunk, de az elhagyott

holmijaink már nem szoktak elô-
kerülni. Tipikus hiba, hogy amikor fi-

zetünk, mondjuk egy ajándékboltban,

88



89

keressük az aprót a pénztárcánkban,
közben persze letesszük a pultra a
fényképezôgépet, esernyôt. Az éppen
megvett Eiffel-torony formájú ceruza-
hegyezô okozta mámortól elfelejtjük a
gépet, s késôbb már arra sem emlék-
szünk, hol hagytuk el. Rutinos utazó
belerak egy telefonszámot a pénztárcá-
jába, táskájába, esetleg a fényképezô-
gépre is ráragasztja, így becsületes
megtalálótól talán visszakapjuk elha-
gyott holminkat. Volt ilyenre is példa.

Diákszállókban, ha ún. dormitory-
ban lakunk, idegenekkel osztjuk meg
szobánkat. Ezeken a helyeken általában
lehet széfet bérelni az értékeinknek. 

Az utcai árusoknál nagyon figyel-
jünk a visszajáróra! Volt, aki annyit ka-
pott vissza, amennyi tényleg visszajárt
– de rég értéktelen keletnémet márká-
ban. Legjobb, ha úgy fizetünk, hogy ne
legyen visszajáró. Nem jó, ha gyanús
alakok látják, hogy a pénztárcánkban
még van 300 eurónk.

MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?

Az utazás elôre tervezése nagyon fontos. Ebben hasznos
lehet egy útvonaltervezô, például a http://maps.
live.com vagy a Microsoft MapPoint 2006, melynek se-
gítségével elôre megtudhatod, mennyi idôbe telnek az
utazásod egyes szakaszai, illetve megtervezheted, mi-
lyen helyeken járj majd a túrád során.

Hasonlóan fontos lehet, ha már tudod, hova mész, hogy tájékozódj a helyi
nevezetességekkel kapcsolatban, megismerd a népszokásokat. Ehhez remek az
MSN Encarta enciklopédia és szótár, ahol sokrétû információt találhatsz meg
egy helyen, a http://encarta.msn.com címen vagy a Live Search keresô
(http://www.live.com).

Az útról készült legjobb fényképeidet könnyen megoszthatod barátaiddal
és családoddal a Windows Live Fotótár segítségével (http://get.live.com/
photogallery/overview). Ha kifogytál a memóriából, és van internet hozzá-
férésed, feltöltheted a fényképeket a Windows Live SkyDrive könyvtárba, ahol
5 GB áll rendelkezésedre (http://skydrive.live.com).

Késôbb a fényképekbôl és vidókból készíthetsz látványos és zenével színe-
sített bemutatót az ingyenes PhotoStory (http://www.microsoft.com/
photostory) vagy a Windowsodban található Movie Maker segítségével.

Ha van kéziszámítógéped, használd! Egyre több olyan alkalmazás van,
amely segít külföldön eligazodni a metró és egyéb tömegközlekedési eszközök
dzsungelében.

Ma már elérhetô árúak a GPS készülékek, használatuk megkönnyítheti a
tájékozódást.

A repülôgépek, legjobb üléshelyeit a http://www.seatguru.com oldalon
találod meg. Bizonyos országokban a miénktôl eltérô elektromos hálózati
csatlakozók vannak. Tájékozódj elôre, és ha szükséges, vigyél konvertert!
Ne feledd otthon a telefontöltôdet sem! ☺
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Nyelv
Nagy segítség, ha beszélünk egy világ-
nyelvet. Európában általában az angol-
lal megyünk a legtöbbre, bár egy vidéki
olasz faluban vagy Franciaországban
nem biztos, hogy ez elég. Ilyenkor jön a
jelbeszéd. Hasznos, ha néhány alapszót
és kifejezést megtanulunk az adott or-
szág nyelvén, ezek az útikönyvekben ál-
talában szerepelnek. Így frappáns kérdé-
seket tudunk feltenni a helyieknek, igaz
a választ már nem fogjuk érteni, de biz-
tosan szereztünk egy jó pontot náluk.
Egy arab országban imádni fognak, ha
például tudunk köszönni a nyelvükön.

Ajándékok
Jó dolog, ha szeretteinket meglepjük
valamivel, de vegyük figyelembe, hogy
bármit veszünk, azt utána cipelni kell,
így próbáljunk a kisebb tárgyakra kon-
centrálni. Ne vakítsanak el a szuvenír
boltok kirakatai, gondoljunk bele, hogy
az ott és akkor cukinak tûnô rózsaszín
mûanyag delfin tényleg tetszeni fog-e
anyunak. Próbáljuk kerülni a giccses
tárgyakat, s inkább helyi specialitást
vásároljunk. Jó ötlet mondjuk Hollan-
diából sajtot vinni ajándékba, de ha
még van 6 nap a körútból, akkor in-
kább válasszunk mást!

4

Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)

1. Mivel? 
http://menetrend.lapozz.hu/
http://www.menetrendek.hu/ http://menetrend.lap.hu/
a. vonat
belföld: http://elvira.mavinformatika.hu/
külföld: http://railwayguide.googlepages.com/ 
railwayguide.htm
b. busz
belföld: http://www.menetrendek.hu/cgi-bin/
menetrend/html.cgi
http://menetrend.lap.hu/#b11251920
külföld: http://eurorider.atw.hu/
http://menetrend.lap.hu/#b11251924
c. repülô
http://menetrend.lap.hu/#b11251923
http://www.fapadosutazas.hu/ http://www.malev.hu/

2. Szállások
külföld: http://www.kulfoldiszallasok.hu/
belföld: http://www.belfoldiszallasok.hu/
a. kempingek http://kemping.lap.hu/
b. diákszállók http://diakszallas.lap.hu/
c. szállodák http://hotel.lap.hu/
http://kulfoldihotel.lap.hu/
d. apartmanok http://apartman.lap.hu/

3. Utazási irodák és ajánlataik
http://utazasiiroda.lap.hu/
http://www.utazona.hu/irodak/

4. Hova utazzunk?
a. belföld: http://www.belfoldiutazas.hu/
http://belfoldiutazas.lap.hu/
http://www.iranymagyarorszag.hu/uticel
http://www.nyaralasitthon.hu/
http://www.utazzitthon.hu/
http://www.startlap.hu/lapkatalogus/
b. külföld: http://utazas.lap.hu/
http://utazok.hu/page/list_a.php?type=1
http://www.startlap.hu/lapkatalogus/
Szlovákia:
http://www.vilaglato.hu/Europa/szlovakia_home.html
http://szlovakia-utazas.lap.hu/ 
http://www.abcslovensko.sk/
Csehország: http://csehorszag-utazas.lap.hu/
Erdély: http://www.erdelyiutazas.hu/
http://www.szekelyfoldiinfo.ro/ http://erdelyiturizmus.hu/
Horvátország: http://www.adrialin.hu/
http://www.adriatica.net/home/home.htm
http://horvatorszag.lap.hu/
Ausztria:
http://www.vilaglato.hu/Europa/ausztria_home.html
http://ausztria-utazas.lap.hu/
Olaszország: http://olaszorszag-utazas.lap.hu/

5. Utazás elôtt
http://utazok.hu 
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5.  FEJEZET

Joó András, Pintér Zoltán 

A pénzügyekrôl és a bankokról —

tudatosan

Bevezetés: Ki szereti a bankokat?

Tegye fel a kezét, aki szereti a bankokat… 
A bankokat ugyanis nem szeretjük. Mert alap-
vetôen gonoszak. Meg önzôek. És ráadásul foly-

ton trükközgetnek is. Ha meg pénzt kérünk tôlük,
akkor nem adnak. Ha pedig mégis adnak, akkor

visszakérik. Pedig ott van nekik az a milyen sok! 
Az emberek többsége nagyjából így intézi el

a viszonyát a bankokkal. Intézhetnénk rövid
úton mi is így, de minek: így hozzáállni
egy témához – amúgy pedig bármilyen
témához – nemigen vezet eredményre.
Célszerûbb lesz inkább megértetni a ho-
gyant és a mikéntet, és mi most pont er-
re vállalkoztunk. Azt nem állítjuk, hogy
mindenkit rá tudunk arra venni, hogy

nagy élvezetet találjon a pénzügyekben,
de arra azért remélünk némi esélyt, hogy

legalább megértetjük, mirôl is szól egyálta-
lán a pénzügyi rendszer, milyen pályán mo-

zog, mi a mozgatórugója, és hogy miért vannak,
miért kellenek a bankok egyáltalán. És miért olyanok,

amilyenek. És a legfontosabb:  hogy ez az egész rendszer miért teljesen logikus. 
Reméljük még azt is, hogy ez a megértés könnyen fog menni, ugyanis a pénz-

ügyi szolgáltató szektor nem csak úgy magától, hanem tényleg a valós igények ki-
elégítésére jött létre és mûködik úgy nagyjából II. Nabukodonozor (aki így ismeri,
hát legyen: Nabu-kudurri-uszur) babiloni király óta, cirka 2600 éve, még ha akkor
nem is banknak hívták. Nem ok nélkül: mûködése alapja az ésszerûség. Ebbôl kiin-
dulva próbálunk most a rendelkezésre álló pár oldalon némi betekintést és sorveze-
tést adni. Kérjük – és elôre is köszönjük – megértéseteket, és induljunk el azzal a
teljesen hétköznapi dologgal, amire nekünk és a bankároknak is szükségünk van, és
ez nem más, mint a pénz1. (A számmal jelöltek magyarázatát megtalálod a leg-
közelebbi Emlékeztetôben.)
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A pénz

Magyarországon törvény rögzíti, hogy a
hivatalos pénznem a magyar forint
(HUF). Hasonlóan a világ többi valutájá-
hoz, a forint úgynevezett belsô érték nél-
küli pénz, ami azt jelenti, hogy maga a
bankjegy értéke (egy színes papír) közel
sem ér annyit, mint a rányomtatott ösz-
szeg. Ez az értéktelen papírdarab nekünk
mégis megfelel, használjuk, árukat ve-
szünk és adunk érte. Ugyan miért? A vá-
lasz elôtt lépjünk egyet tovább.

A forintot a Magyar Nemzeti Bank
bocsátja ki. Hogy nekünk is legyen be-
lôle, megküzdünk, ügyeskedünk, dolgo-
zunk érte, pedig a kibocsátó ezért a
pénzért cserébe igazából nem ad sem-
milyen kézzelfogható dolgot: aranyra
nem váltja be, de ô maga semmiféle
másfajta árut sem ad érte. Mégis hasz-
náljuk a forintot – ugyan miért?

Kapásból adódik a válasz: mert,
ahogy mi, úgy mások is elfogadják tô-
lünk, ha vásárolni akarunk. Jó, jó, de
mások akkor miért? A már említett tör-
vényi elôírások miatt? Ez az indok ke-
vés lehet, hiszen ha például külföldre
utazunk, bármelyik pénzváltónál vehe-
tünk érte külföldi valutát, sôt sok kül-
földi a megtakarításait magyar forint-
ban tartja. Tehát a magyar forintot el-
fogadja a külföld is, ott pedig nem ér-
vényesek magyar törvények. Ha nem a
törvényi kényszer, akkor mi késztet va-
lamennyiünket erre a magatartásra? 

Azt már tisztáztuk az elôbb, hogy el-
sôsorban az a gyakorlati felismerés, hogy
a magyar forint betölti mindazokat a
funkciókat, amelyet a pénztôl elvárha-
tunk, nevezetesen: széles körben elfo-
gadják, az egyes árucikkek árait összeha-
sonlíthatjuk, kölcsön is adhatjuk, és ha
kapunk valakitôl, azt késôbb visszaad-
hatjuk, ha pedig feleslegünk keletkezik
belôle, félretehetjük. Ez mind igaz a fo-

rintra, de hogy a számos egyéb lehetôség
közül, miért éppen a forintot használjuk,
abba a hétköznapok során bele se gon-
dolunk. Mert az igazi ok a bizalom. Egy
pénz ugyanis csak akkor tölti be a szere-
pét, ha az emberek megbíznak benne.
Megbíznak benne, hogy a ma megkere-
sett pénzt holnap is elfogadják a piacon,
tartja az árát a hazai árucikkekkel és a
külföldi valutákkal szemben, és lesz áru
is, amire elkölthetik. E három legfôbb
feltétel fenntartásának fô felelôse Ma-
gyarországon a Magyar Nemzeti Bank2. 

Mi valamennyien tehát, amikor a ma-
gyar forintot használjuk vagy gyûjtö-
getjük, bízunk a Magyar Nemzeti Bank
úgynevezett monetáris politikájában3,
amely a mindenkori magyar kormány-
nyal együttmûködve ügyel arra, hogy a
magyar forint ne értéktelenedjen el a
külföldi valutákhoz képest, tartsa az
egyensúlyt a megvehetô árucikkekkel, és
a forgalomban levô pénzmennyiség ne
legyen se túl sok, se túl kevés: legyen
éppen elég a gazdaság egészséges mûkö-
déséhez. (Anélkül, hogy errôl, a pénz-
mennyiség szabályozásáról részleteseb-
ben is szólnánk, azt beláthatjuk, hogy ha
valamibôl kevés van, az hiányt jelent, ha
pedig túlzottan sok, akkor pedig elérték-
telenedik. Egyik se optimális.)

Talán ennyi indoklás után megálla-
píthatjuk, hogy még ha nem is tudato-
sul, valójában a Magyar Nemzeti Bank-
ba és a magyar kormányba vetett bizal-
munk alapján használjuk pénzként a
magyar forintot. Mert elméletileg hasz-
nálhatnánk mi mást is, bármilyen más
valamit – legyen az csillogó üveg-
gyöngy, formás kagyló vagy akár a kú-
posra szopogatott süvegcukor –, ha
megbízunk abban, hogy ezek a holmik
betöltik a fentebb már leírt funkciókat,
és vevôi-eladói oldalon is megvan hoz-
zájuk a bizalom. De ha ezek a régmúlt-
ból vagy a fantáziából szándékosan el-
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hozott extrémnek tûnô példák nem
meggyôzôek, nézzünk mást, hiszen
használhatnánk például más valutát4 is,
mondjuk akár az eurót is! Ugyan még
nem vagyunk az euró-övezet tagja, de
már számos boltban láthatunk olyan
feliratot, amely több nyelven is hirdeti,
hogy bizonyos átváltási árfolyamon6

közvetlenül is fizethetünk euróval,
nemcsak forinttal. Mégis a nagy több-
ség marad a forintnál, mert bízik benne.

Fizethetünk tehát forinttal és euróval
is, és ha megtakarításaink keletkeznek,

bármelyikben félre is tehetünk – mond-
juk a spájzban a zsírosbödön mögé vagy
a párnahuzatba, ízlés szerint, mert léte-
zik ilyen megoldás is, miért ne? Ha
azonban az értékét meg szeretnénk ôriz-
ni, vagy netán még gyarapítani is akar-
juk, akkor bizony valamilyen befekteté-
si formában, mondjuk pénzügyi befekte-
tési formában, banki betétekben vagy a
pénzügyi szektor egyéb termékeiben
tartva gyarapíthatjuk pénzünket. Ehhez
viszont a bankokhoz vagy a többi pénz-
ügyi közvetítôhöz kell fordulnunk. 

Emlékeztetô

1. Pénz

A pénz olyan értékkel bíró tárgy, amely állan-
dó fizetési eszközként használatos, amelynek
átadásával dolgokat lehet megvásárolni, illet-
ve adósságokat törleszteni. Pénzként lényegé-
ben csak az tudja betölteni a szerepét, amit a
piac annak elfogad. Legáltalánosabban hasz-
nált fizikai formája a papírpénz (http://hu.
wikipedia.org/wiki/Papírpénz), de
pénzként funkcionál például a bankkártya és a
banknál vezetett folyószámlánkon levô pénz is. 
2. A Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsôdleges cél-
ja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az
MNB elsôdleges céljának veszélyeztetése nél-
kül, a rendelkezésre álló monetáris politikai
eszközökkel támogatja a kormány gazdaság-
politikáját (www.mnb.hu). Az MNB minden-
kori elnöke fontos személy, de a monetáris
döntések az ún. monetáris tanácsban dôlnek
el, amelyben az MNB elnök is csak egy szava-
zatot jelent.
3. A monetáris politika

A monetáris politika keretében az MNB a gaz-
daságban lévô pénz mennyiségét és árát be-
folyásolja, így hatást gyakorol egyebek között
az inflációra, a kamatszintre, a megtakarítások-
ra, a forint árfolyamára, de a gazdasági fejlô-
désére, a vállalkozói beruházások volumenének 

alakulására is. Az elsôdleges célok fenntartása
mellett az MNB-rôl szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény azt is elôírja, hogy támogassa a kormány
gazdaságpolitikáját. 
4. Fizetés forintban vagy más valutában

A Magyar Köztársaság törvényes fizetôeszköze
a forint. A forintban történô teljesítés belföldön
nem utasítható vissza. Az úgynevezett liberali-
záció (a magyar forint konvertibilitása, tehát
külföldi pénzeszközökre való szabad átváltha-
tósága) óta lényegében valutával5, devizával5,
ügyletek szabadon végezhetôek (2001. évi
XCIII. törvény szerint). Az Európai Monetáris
Unió fizetôeszköze az euró. A kutatók szerint
Magyarország várhatóan 2010-2012 körül ve-
zeti be a forint helyett az eurót. Az euró beve-
zetése lényeges, de az elônyeivel és hátrányai-
val együtt korántsem gazdasági „élet-halál”
kérdés.
5. Valuta és deviza

A valuta egy ország törvényes fizetési eszköze,
készpénz. A bankoknál vezetett számlákon levô
külföldi fizetôeszköz neve a deviza. Ha kezedbe
fogsz egy dollárt, eurót vagy forintot, az valuta,
ha ránézel a bankodtól kapott dollár, euró vagy
forint számlakivonatra, ott devizát látsz.
6. Árfolyam

Annyiért az a valuta, deviza vagy pénzügyi ter-
mék adható, vehetô.
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A pénz idôértéke és 

a befektetési szempontok

A pénz idôértéke közérthetôen azt jelen-
ti, hogy egy forint „ma” többet ér, mint
ugyanez az egy forint „holnap”, mert a
mai forint már ma elkölthetô, és például
az infláció miatt több minden vehetô
meg belôle, mint holnapi ugyanennyi-
bôl. De ha eltekintünk az inflációtól, ak-
kor is többet ér, mivel már ma befektet-
hetô és kamatozik, tehát a mennyisége
az idô elôrehaladtával nô. Ez azt is je-
lenti, hogy a mai pénz nálánál több hol-
napi pénzzel van egyenértékben. Hogy
mennyivel ér többet a mai pénz a holna-
pinál, tehát mekkora a díja a kölcsönvett
pénznek, amit a pénz tulajdonosának a
kezébe vagy számlájára fizetni kell, cse-
rébe a jövôbeli pénzének kisebb értéké-
ért, az szépen ki is számolható, és így
máris el jutunk a kamatozás fogalmá-
hoz. Ezt a kamatozási kérdést többféle-
képpen is meg lehet közelíteni, de talán
a legcélszerûbb úgy felfogni, mint egy, a
jövôben realizálódó, ún. határidôs
ügyletet1, amelyben mai pénzt cserélek
el holnapi pénzre. A két pénzmennyiség
közötti különbség a kamat2. 

Minél bizonytalanabb a jövôbeli
pénzígéret a mai, már biztosan a zse-
bünkben levô pénznél, annál nagyobb
kamatot (hozamot) várunk el. Nézzük
most tehát, milyen szempontokat kell
mérlegelnünk, ha megtakarított összege-
inket fialtatni (kamatoztatni, befektetni)
akarjuk. Ha már tudjuk, melyek is az el-
várásaink, egy banki/befektetési szak-
ember segítségével könnyebb lesz meg-
találni az azt legjobban leképezô, ideális
gyakorlati megoldást. Ez a „munkameg-
osztás” és sorrend alapvetôen fontos.
Sose hagyjuk, hogy a mi szempontjain-
kat, elképzeléseinket nem ismerô idegen
beszéljen rá minket bármire is, legyen az
utazási ajánlat, ruhanemû vagy pénz-

ügyi termék. Határozzuk meg mi az igé-
nyeinket, és ehhez igazodva tegyék meg
az ajánlataikat ôk – ez a tudatos vásár-
lói magatartás!

A befektetni kívánt pénzünk mennyi-
sége az elsô szempont. Ahogy egy hitel-
felvételnél – amirôl majd késôbb beszé-
lünk – sem szabad erôn felül terhet vál-
lalni, ugyanígy van ez a befektetésnél.
Csak olyan pénzt kössünk le hosszabb
idôre, amelyrôl jó eséllyel tudjuk, hogy
nem fogjuk nélkülözni, mert a lejárati idô
elôtt (tehát a futamidô3 alatt) „visszakért”
befektetések minimum kamatveszteséget
eredményeznek, de sok esetben még je-
lentôsebb kiadásokat is el kell viselnünk.
Máris adódik ebbôl a feltételbôl a követ-
kezô szempont: el kell döntenünk, meny-
nyi idôre tudjuk nélkülözni az adott ösz-
szeget, és meg kell ismernünk azokat az
anyagi feltételeket, amelyek a lejárat
elôtti visszakérés (betétbontás, befektetés
megszüntetés) esetén minket terhelnek.
Ezt nevezzük a befektetés likviditásának4,
illetve a likviditás árának.

El kell tudnunk dönteni azt is, mek-
kora kockázatot5 vállalunk, vagy még
pontosabban, mekkora kockázatot va-
gyunk hajlandóak elfogadni. A szakiro-
dalom szerint legbiztonságosabbnak tar-
tott állampapíroktól6 kezdve a legkocká-
zatosabb hazardírozásig széles a skála a
banki betétek, kötvények, részvények és
egyéb pénzügyi termékek világában.
Alapszabály: magasabb elvárt hozam-
hoz magasabb kockázati szint tartozik. 

Tisztázzuk tehát, hogy mekkora hoza-
mot garantál az illetô befektetés, és ez-
zel a kockázat mértékét is érzékelhetjük.
A bankok nagyfokú biztonságú betétjei-
nél – hogy miért ilyen biztonságosak,
arról is lesz szó – az EBKM7, az értékpa-
píroknál a EHM8 ad jó összehasonlítást.
Ha nem betét jellegû a konstrukció, fi-
gyeljünk, van-e olyan kitétel, amely pél-
dául garantálja a minimális hozamot,
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vagy legalább azt, hogy a befektetett
pénzünknél kevesebbet nem fogunk
visszakapni: ez a tôkegarancia. Ez nem
valami felesleges óvatosság: ha meg-
nézzük az értékpapírok eredményessé-
gét, találkozhatunk negatív számokkal
is, amelyek arra utalnak, hogy akik eze-
ket választották, azoknak nemcsak hogy
nem növekedett a pénze, hanem éppen-
séggel csökkent. A Befektetési Alap-
kezelôk és Vagyonkezelôk Magyaror-
szági Szövetsége honlapja (http://www.
bamosz.hu) leközli a befektetési alapok
hozamait, de ne feledjük, amit ott olvas-
hatunk, az a múlt, és a jövôbe senki se
lát. Ahogy Mark Twain találóan meg-
fogalmazta: jósolni nagyon nehéz, külö-
nösen a jövôre vonatkozóan. Szóval
egyáltalán nem kizárt, hogy egy trend
megfordul, és ami eddig jól kamatozott,
az visszaesik, míg az eddig rosszul sze-
repelt befektetések nyereségessé válnak. 

Tudnunk kell még azt is, milyen for-
mában szeretnénk megkapni befektetett
tôkénket és növekményeit. Ha napi éle-
tünket szeretnénk könnyebbé tenni, a
rendszeres járadékok formája lehet a jó
megoldás, ha pedig ráérünk egy összeg-
ben, egy bizonyos idô lejárta után a
pénzünkhöz jutni, ilyen megoldást kell
keresnünk. Fontos még tudnunk ma-
gunkról azt is, milyen mélységû ismere-
tekkel rendelkezünk pénzügyi
kérdésekben; másra bízzuk-e
vagy képesek vagyunk
magunk irányítani pén-
zeink mozgását. De ne
feledjük, pénzünkbe
kerülhet az is, ha
szükségünk van a
„személyi bankár”-
nak nevezett tanács-
adókra, de az is, ha
akár telefonon, akár
internet segítségével
„direkt” vezényléssel

intézzük pénzünk napi menedzselését.
Fel kell mérnünk tehát azt is, hogy
mindezekért milyen költségeket va-
gyunk hajlandóak elviselni. Csak megje-
gyezzük, hogy tipikus eset, hogy az in-
gyenesnek hirdetett banki tanácsadás
vagy a közvetlen hozzáférést biztosító
számítógépes csatlakozás önmagában
talán valóban ingyenes, de amiket több-
nyire a kapcsolódó egyéb szolgáltatások
díjaival fizettetnek meg a bankok.

(Ez így is van rendjén. Semmi sincs
ingyen, mi sem dolgoznánk szívesen fi-
zetés nélkül, így amilyen árut vagy szol-
gáltatást mi veszünk igénybe, azt ne-
künk illik megfizetni, legyen az banki
termék, oktatás, villany, gáz vagy villa-
mosjegy. A szociális rászorultsági szem-
pontokról most nem beszélve, alapvetô-
en miért várnánk el, hogy a mások által
befizetett adót az állam arra költse, ami
személyesen a mi igényeinket, kényel-
münket szolgálja? De lépjünk tovább.)

Ha az imént felsorolt kérdéseket meg-
válaszoltunk, jó esélyünk van arra, hogy
valóban személyre szóló befektetési for-
mát tudunk választani. Egy dologról még
nem esett szó, mégpedig egy nagyon fon-
tosról: mennyi is legyen a kamat, a ho-
zam, a pénzünk növekménye. Egyszerû
lenne azt
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mondani,
hogy legyen minél több, de a pénzügyek
logikus világában ennél praktikusabban
kell fogalmaznunk, és ne ringassuk ma-
gunkat ábrándokba: olyan nem létezik,
hogy teljes legyen a biztonság és egyben
„maximális” legyen a hozam is. Valamit
valamiért9. Alapfeltevés, hogy minél biz-
tonságosabb egy befektetés, annál kevés-
bé jövedelmezô (és fordítva: minél kocká-
zatosabb, annál nagyobbnak kell lenni a
beígért hozamnak), mert a nagyobb koc-
kázatot vállaló befektetôket értelemsze-
rûen „kockázati felárral” kell jutalmazni.
Logikus ez is, igaz? Ha ugyanazt a hoza-
mot adná egy kockázatos és egy kevésbé
kockázatos befektetés, ugyan ki tenné a
pénzét a kockázatosabba?

Figyeljünk tehát: a „nagy hozam – tel-
jes biztonság” ellentmond a pénzügyek
már emlegetett logikus világának, és így
egyszerûen nem is létezik! El ne higy-

gyük, ha ilyen hirdetéssel találkozunk!
Mert sajnos mégiscsak elhisszük… Hány
embernek telepszik rózsaszín köd a szeme
elé, ha hangzatos cégnevek mögé bújt
kóklerek jó magas hozamokkal kecsegte-

tik, aztán meg, amikor elveszett a pén-
ze, a Parlament elé megy lengetni a
táblákat, hogy adják vissza, de azon-
nal! Mármint, hogy a saját rossz
döntésének következményeit fizes-
se meg az állam, tehát mi, adófi-
zetôk! És ennek az abszurditását
hányan nem is látják! Kis humor-
ral legyen mondva, de nagyjából
olyan a helyzet, mintha a piacon
egy záptojást sóznak ránk, és azt
mi nem az árus, hanem egy poli-
tikus fejéhez vágjuk…  

Visszatérve a pénzügyek kevés-
bé zaklatott világához, nézzük

meg, mi a legbiztonságosabb befek-
tetés – hogy tudjunk valamihez viszo-

nyítani. Általánosan elfogadott tétel,
hogy a saját valutában kibocsátott ál-
lampapírokat (például a magyar állam
által, magyar forintban kibocsátott ál-
lampapírok, kincstárjegyek) gyakorlati-
lag kockázatmentesnek fogadjuk el. Te-
kintsünk tehát ezekre irányadóként, és
legyen elvárásunk, hogy az általuk biz-
tosított hozamnál, bárhová is fektessük
be a pénzünket, mindenképpen többet
érjünk el. Az állampapírok hozamairól
az Államadósság Kezelô Központ hon-
lapjáról (http://www.akk.hu) szerez-
hetünk információt, döntésünk utólagos
kontrolljára pedig rendelkezésünkre
állnak a referenciahozamok10.

Fontos még arra is ügyelnünk, miként
viszonyuljon az elvárt hozamunk a le-
kötési idô hosszúságához. Általában
igaz az a tétel, hogy hosszabb futamidô-
höz magasabb hozam illik, de ez csak ál-
talában igaz, amelyet számos kivétel –
gyengít. (Nem gondolkoztál még el
azon, hogy a kivétel ugyan már, miért is

5
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erôsítené a szabályt? Mert amúgy nem
is. A szólás latin eredetije „Exceptio pro-
bat regulam”, tehát a kivétel próbára te-
szi, vizsgáztatja a szabályt11.) E kis kité-
rô után ismét továbblépve a pénzügyi
világ logikus útján az is érthetô, hogy ha
például a jövôben az infláció csökkené-
sére számít a bank, a hosszabb leköté-
sekre sem feltétlenül kínál magasabb
hozamot. Részünkrôl persze az ilyen
csökkenô infláció mellett érdemes olyan
befektetést, bankbetétet keresnünk,
amely a teljes lekötési idôre fixen rögzí-
ti a mai viszonyok alapján magasabb
szintû hozam százalékos mértékét. Ha
pedig az emelkedô infláció miatt a ka-
matok emelkedésére számítunk, érdemes
valamilyen referencia kamathoz12 igazí-
tott, úgynevezett változó kamatozású be-
fektetést választanunk.

„Forint vagy külföldi deviza?” – vetô-
dik fel a kérdés, és jobbára azt is minden-
ki tudja, hogy a devizában való befekte-
tés több, vagyis inkább másfajta kocká-
zatot hordoz, mint a forintban történô.
Külföldi deviza befektetésnél egy külföldi
ország pénzeszközébe tesszük a pénzün-
ket, így ki vagyunk téve az adott deviza
adott országban aktuális kamatai válto-
zásának és az árfolyamkockázatnak13 is. 

Ne feledjük azt, hogy a forint árfo-
lyamváltozása nem egyértelmûen minô-
síthetô jónak vagy rossznak. Van, aki-

nek jó, van, akinek rossz. Ha például a
forint árfolyama emelkedik például az
euróval szemben (kevesebb forintba ke-
rül megvennünk egy eurót), akkor az
importcikkek olcsóbbá válnak, és vehet-
jük olcsón a külföldi színes tévét,
ugyanekkor a hazai termékek külföldi-
belföldi eladhatósága romlik. Ellenkezô
esetben, a forint gyengülésénél pedig a
devizahitelt felvevôk kerülnek kellemet-
lenebb helyzetbe, miközben meglódul a
magyar áruk kivitele, az országnak szin-
tén fontos export. 

Vessük csak össze a leírtakkal azt a
pár évvel ezelôtti emlékezetes politikusi
megjegyzést, amely történetesen egy fo-
rinterôsödésnél úgy hangzott el, hogy
lám, milyen jó dolog most magyar pol-
gárnak lenni, többet ér a házunk, a laká-
sunk! Nagy tévedés, mármint ami a há-
zat illeti: aki el akarja adni, és mondjuk
pont egy külföldinek, arra talán igaz, de
aki történetesen nem eladni, hanem
pusztán lakni akar benne, arra önmagá-
ban semmi hatással sincs, mennyi a fo-
rint aktuális árfolyama. De ettôl persze
még lehet jó dolog magyar polgárnak
lenni, fôként ha egy kicsit otthonosan
mozgunk a pénzügyekben, és megtanul-
juk mértéktartóan kezelni a populista
szólamokat is. Kifejezetten nem hátrány.

Lehet nyár vagy lehet hó, akciózni
mindig jó! A bankok se maradtak le a

Kamat–árfolyam kockázat
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Emlékeztetô

1. Határidôs ügylet

Olyan ügylet, melyben az ügylet két szereplôje kö-
telezettséget vállal egy termék jövôbeni adás-véte-
lének lebonyolítására a jelenben rögzített feltéte-
lekkel. A betételhelyezés is határidôs ügylet: mai
pénzünkért késôbb többletpénzt kapunk.
2. A kamat és a kamatláb

A kamat az a pénzmennyiség – forint, dollár,
euró stb. –, amivel például a betétünk emelke-
dett (hiteleink után fizetnünk kell), a kamatláb
pedig ennek az emelkedésnek (illetve kamatfize-
tésnek) az induló összeghez viszonyított aránya,
%-os formában kifejezve és általában – függet-
lenül a betét vagy a hitel futamidejétôl – egy év-
re vetítve. Egyéb jelölés híján a kamatláb tehát
egy évre vonatkozik, és az egy évnél kevesebb

idôszakra vonatkozóan a megadott kamatláb
arányosan csökkenô kamatot jelent. (Ha például
1 hónapos futamidejû3 betétre a bank 12%-os
kamatot hirdet meg, akkor 1 hónap lejártával az
idôarányos 1/12-es mértékû, tehát 1%-os ka-
mat jár.) A köznapi életben a kamat kifejezést a
kamatláb szinonimájaként is használják. Az egy-
szerûség kedvéért így tesszük most mi is: jelen
írásunkban a „kamat” szót is ebben a hétközna-
pi értelemben használjuk akkor is, amikor vala-
milyen százalékban kifejezett hozamról beszé-
lünk, amelyre a „kamatláb” megnevezés a pon-
tos. A szövegkörnyezetbôl egyértelmûen kitûnik,
melyikrôl van éppen szó.
3. Futamidô

A betét lekötése és lejárata vagy a hitel felvé-
tele és szerzôdés szerinti visszafizetési idôpont-
ja közötti idôtartam. Hasonló értelemben hasz-

különféle plázák, shopok és fantasztik
megagiga szupermarketek akciós aján-
latai mögött. Mi, fogyasztók miért is
ne élnénk a felkínált lehetôséggel, leg-
feljebb veszünk még egy botmixert,
csokoládéolvasztót, lábmasszírozót,
netán egy digitális merülôfullantyút,
ha már ilyen olcsó (hogy aztán sohase
használjuk!). De mivel jelen esetben
pénzrôl van szó, érdemes számolgatni
egy kicsit. 

Az akciós betéteket a pénzintézetek
nem a közismerten áldott jó szívük miatt
hirdetik meg, hanem azért, hogy idôlege-
sen talán egy kis ráfizetéssel ugyan, de
hosszú távra ügyfeleket szerezzenek ma-
guknak. Az akciós betétekhez sokszor
csak úgy juthatunk hozzá, ha valami más
szolgáltatást is rendelünk a banktól, ame-
lyet az akció lejárta után, már tehetetlen-
ségi alapon is, egyszerû kényelemszere-
tetbôl vagy lustaságból már nem mon-
dunk vissza (például az akciós kamatú be-
tét lekötés mellett számlát is kell nyit-
nunk, és innen kell rendeznünk közüzemi
díjainkat). A bank tehát új ügyfélhez ju-

tott. De nem csak ez lehet az árnyoldala
egy akciós betétnek.

Azt már írtuk, hogy az EBKM megle-
hetôsen jó összehasonlítást ad az egyes
betétek hozamai között, de az EBKM
pusztán csak a betétre vonatkozik, és
úgy ad viszonyítást, mintha az akciós
idôtartam – egy hónapos, két hónapos
lekötés – egy évig tartana. Ahogy az
akció lejár, a betétünk kamatozása visz-
szaesik a bank többi hasonló betétjére
vonatkozó feltételek közé. Jó – mond-
juk mi –, akkor elviszem innen a pén-
zemet! Itt van a bökkenô, amire a betét
elhelyezésnél esetleg nem gondoltunk:
a pénz más bankhoz való elvitelének,
elutalásának díja szépen elviheti az ak-
cióval megszerezett plusz kamatot. En-
nek ismeretében tanulmányozzuk egy
betétlekötésnél a bank fizetési, forgal-
mi, számlavezetési díjait is, az inter-
neten is olvasható lakossági kondíciós
listáiban, hogy a népi szólással éljünk:
amit megkerestünk a vámon (magasabb
hozamú betét), nehogy elveszítsük a ré-
ven (utalási költségek)!
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nálatos például az értékpapíroknál, lízingkonst-
rukcióknál is.
4. Likviditás

Azt az eszközt nevezzük likvidnek (legyen az
pénzügyi vonatkozású vagy bármilyen más), ami
azonnal hozzáférhetô és pénzért, veszteség nél-
kül értékesíthetô. A leginkább likvid eszköz ma-
ga a pénz, jóval kevésbé likvidek például az in-
gatlanok.
5. Kockázat

A kockázat egy esemény bekövetkezte körüli bi-
zonytalanság.
6. Állampapír

Az államnak is – ahogy például egy háztartásnak
is – vannak kiadásai és vannak bevételei. A ház-
tartáshoz hasonlóan, ha a bevételi oldal kisebb,
az állam is kénytelen hitelt felvenni, amelynek el-
sôdleges formája az állampapír kibocsátás. Az ál-
lampapírok két legjellemzôbb fajtája a kincstár-
jegy és az államkötvény. Aki – legyen az magán-
személy, vállalkozás vagy külföldi – állampapírt
vásárol, lényegében ô maga az államnak nyújt
hitelt. Az állampapír visszafizetését az állam ga-
rantálja. Az állampapírok kibocsátásával a defici-
tes – pénzhiányos – állam plusz, de visszafize-
tendô forráshoz jut. Amikor arról hallunk, hogy
milyen jó volna, ha minden, ami amúgy pénzbe
kerül, ingyenes lenne vagy kevesebbe kerülne, és
az állam támogasson meg mindent a közlekedés-
tôl kezdve az energiáig, gondoljunk arra, hogy az
államháztartás sem más, mint egy (jó nagy) csa-
ládi háztartás, és ahol kiadás van, ott elôtte be-
vételnek is kell lenni. Tudatosuljon, hogy ha álla-
mi támogatásokról beszélünk, ez azt is jelenti,
hogy ezekhez a bevételi oldalt is hozzá kell igazí-
tani (például az adókat). 
7. EBKM – Egységesített betéti 

kamatláb-mutató. 

Az adott betét egy évre vonatkozó hozama. Ta-
lán legfontosabb funkciója, hogy biztosítja az
összehasonlíthatóságot a többi betéttel.
8. EHM – Egységesített 

értékpapírhozam mutató

Az adott értékpapírba történt befektetés egy év-
re vonatkozó hozama. Itt is kiemelhetô az össze-
hasonlíthatósági funkció.

9. Valamit valamiért

Nincs ingyen ebéd. Nincsen rózsa tövis nélkül –
meg hasonló ilyesmi okosságok.
10. Referenciahozam

Más néven: benchmark hozam. Azt jelzi,
hogy ha ide fektettük volna be a pénzünket,
mekkora hozamot értünk volna el. A pénz-
ügyi intézményeknek kötelezôen fel kell tün-
tetniük az EBKM-et, EHM-et, az állam pedig
naponta publikálja az állampapírok referen-
ciahozamait.
11. Kivétel erôsíti a szabályt

Tótfalusi István: Idegen idézetek szótárából 
12. Referencia kamat

Ez egy publikus kamatláb – például LIBOR15,
EURIBOR16, BUBOR17, jegybanki alapkamat14 –,
amely a kamatmérték alapja. A szerzôdésben
meghatározott idôpontokban a kamat a referen-
cia kamatláb megváltozásakor azzal párhuza-
mosan mozogva szintén megváltozik.
13. Árfolyamkockázat 

Külföldi valutába történt befektetéskor az illetô
valuta és a hazai valuta árfolyamviszonyának
változásából származó kockázat. Ezt a kifejezést
alkalmazzuk akkor is, ha valamilyen, árfolyam-
mal rendelkezô értékpapírba, például tôzsdén
jegyzett vállalat részvénybe fektetünk be. 
14. Jegybanki alapkamat

Az MNB által a bankok betéteire alkalmazott ka-
mat, amely irányadó a bankok egyéb ügyleteire is.
15. LIBOR

Londoni, bankközi – a bankok egymás közötti
ügyleteinél – használt kamatláb. Devizahitelek-
nél irányadóként nálunk is alkalmazzák. Az erre
rakódó felárat ún. „bázispont”-tal jelölik a ban-
kok, például LIBOR + 40 bázispont 0,4%-kal
magasabb kamatot jelent a LIBOR-nál. 
16. EURIBOR

A frankfurti bankközi piacon jegyzett kamatláb.
A magyar pénzintézetek is ezt használják viszo-
nyítási alapnak euró (EUR) hitelek esetén.
17. BUBOR

Lényegében az elôbbiek magyar megfelelôje.
Budapesti bankközi, referencia jellegû kamat.
Egyes forint alapú hiteleket is ehhez viszonyí-
tanak.
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A bankok

(A bank5 szót most az egyszerûség és közérthetôség kedvéért használjuk. Pontos el-
nevezése „hitelintézet” lenne, mivel maga a „bank” szó is egy hitelintézeti fajtát5 je-
löl. A hitelintézetek közé nem tartozik a bele a speciális feladatokat ellátó MNB.) 

Az az igény, hogy az idôszakosan fel nem használt pénzünk ne veszítsen az ér-
tékébôl (infláció1: http://www.ksh.hu2), sôt ha lehet, még gyarapodjon is, szinte
természetesnek mondható igény. Valakinek tehát oda kell adnunk, olyasvalakinek,
akinek szüksége van rá, és aki aztán a megbeszélt idôpontban vissza is adja. 

Képzeljük el ezt a helyzetet. Ott állunk élô kérdôjelként, kezünkben a megtaka-
rított pénzünk3, és találnunk kell valakit, aki megfelel a feltételeinknek. Ezek a fel-
tételek pedig elég érdekesek. Egyrészt ennek az illetônek legyen szüksége pénzre.
Ha szüksége van, annyi pénzre legyen szüksége, amennyi éppen nekünk van, se
többre, se kevesebbre. Ha kevesebbre lenne szüksége, akkor nekünk újabb klienst
kéne találni a maradék pénzünk kölcsönadására, ha pedig az illetônek lenne kevés
a mi pénzünk, akkor kár is lenne odaadni, nem tudná megvalósítani az elképzelé-
sét, ami legyen, mondjuk egy szép vállalkozás, például egy perecüzem létesítése.
Akkor sem jön össze az üzlet, ha a felek eltérô idôszakokban gondolkoznak: nekünk
pár hónap múlva újra szükségünk lenne a pénzünkre, üzleti partnerünk ellenben
években gondolkodik. Ha mindez még stimmel is, nekünk nagyon tudnunk kell, ki-
re bízzuk a pénzünket, milyen üzleti vállalkozáshoz adunk kölcsön, ha viszont is
szeretnénk látni. Ez pedig azt feltételezi, hogy nemcsak jövôbeli perec-bizniszben
utazó adósunkat kell ismernünk (becsületes?, visszaadja?, nem adja?, elgépezi?, el-
issza?, látott már egyáltalán perecet életében?, hát perecüzemet belülrôl? és egyéb
ilyen fontosak…), hanem teszemazt a pereckészítés és perec-kereskedelem kérdése-
iben is otthon kell lennünk. Reális-e az üzleti elképzelése? Szereti-e a magyar em-
ber a perecet? Eleget lehet majd eladni? Különben a pénzünk szempontjából igen
kockázatos ügyletbe keveredünk, mert a perecet ugyan ô csinálja – ha csinálja –,
csakhogy a mi pénzünkön. Aztán vagy összejön, vagy nem, és ha nem, akkor nem
perec lesz belôle, hanem bukta. Mármint, hogy pénzügyi.

Azt hisszük, elég érzékletes volt a példa ahhoz, hogy ráébredjünk: ezek a felté-
telek nemcsak idôigényesek, hanem meg is haladják ismereteinket. De semmi baj,
ennek a problémának a megoldására állnak rendelkezésre a bankok. 

Mert a bankok elfogadják a pénzfelesleggel rendelkezôktôl az összegeket (betét-
gyûjtés), és eljuttatják a pénzhiányos helyzetben levôkhöz (hitelezés). Ez a két alap-
vetô tevékenységük, amely kiegészül még kettôvel, amelyek közül az elsô alapvetô,
a második pedig inkább még fejlôdô: a pénzforgalmi szolgáltatásokkal (melynek ke-
retében gondoskodnak a pénz egyik bankból a másikba, az egyik ügyfél számlájá-
ról a másik ügyfelére történô „utaztatásával”), valamint saját betétjein kívül más
pénzlekötési lehetôségek kínálásával, a befektetési tevékenységgel is. E négy leg-
fontosabb szolgáltatáson kívül a bankok számos egyéb tevékenységet is végeznek
(elektronikus szolgáltatás, kártyák, pénzváltás, széfszolgáltatás stb.),  amelyeket a
mûködésüket szabályozó, a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996.évi CXII. törvény meghatároz.  

Miért, mit tud a bank, amit csak ô tud?4 A bank, ez a speciális üzem, képes
megoldani a korábban leírt problémát: gyakorlatilag értékhatár nélkül elfogad és
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kikölcsönöz pénzeket, a sok kisebb betét mellett is képes nagyobb összegû hite-
lek nyújtására. Nem jelent számára problémát az sem, hogy a rövidebb idôtar-
tamokra elhelyezett betétekbôl hosszabb lejáratú hiteleket nyújtson. Gyakorlati-
lag levette a vállunkról a terhet, akár betétesek vagyunk, akár hitelt veszünk fel,
hiszen a betétes sem tudja, hogy az ô pénzét történetesen melyik hitelhez hasz-
nálták fel, és ez pont így igaz fordítva, a hitelt felvevô szempontjából is. A bank
tehát átvállalta a két szereplô közötti közvetítést, sôt még ennél is többet: átvál-
lalta a betétesnek a kölcsönzésbôl származó kockázatát. Ezért is mondják, hogy
a bank igazából egy kockázattal kereskedô vállalkozás, amely mûködésének az
alapja a bizalom: az emberek rá merik bízni a pénzüket. Bizalom kell tehát a
pénzhasználathoz (emlékeztek még erre?), bizalom kell a bankokhoz. (Hittük vol-
na, hogy a száraz, tárgyilagos és logikus pénzügyeknél két ilyen alapvetô fontos
dolog is az erôsen szubjektív bizalomra épül? Pedig így van.) 

Kinek a pénzével dolgozik tehát bank? A sajátjával? Dehogy! Kétségtelen, hogy
egy bank alapításhoz jócskán kell pénz (törvény szerint legalább 2 milliárd forint,
de a mai versenyben csak ekkora tôkével kár lenne belefogni, tessék még egy kicsit
spórolni hozzá). Ennek a saját tôkének a legnagyobb része felhasználódik magának
a banküzemnek a felépítésénél, az irodák, a berendezések, a számítástechnikai hát-
tér és a kapcsolódó licencek megvásárlására, úgyhogy ebbôl a bank „megélni” már
nem tudna. Kinek a pénzével dolgozik tehát? Hát a mi pénzünkkel, a betétesek pén-
zével, a tôlük átvállalt kockázattal! 

Igen ám, de ha a bank az átvállalt kockázattal kereskedik, ôt nem érhetik kelle-
metlen meglepetések? Mi van a visszafizetéssel? Honnan tudja a bank, kinek sza-
bad odaadni kölcsönbe a pénzünket, és mi történik, ha mégsem fizetnék vissza?
Ezek jó kérdések, de korrektül megválaszolhatóak – és ennek jegyében térünk át a
következô probléma megválaszolására: mitôl biztonságos a bank? Mert az.

Emlékeztetô

1. Az infláció

Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését
jelenti. Az inflációt úgynevezett árindexekkel
mérik, amelyek gyakorlatilag az elôzô idô-
szak, év árait hasonlítják össze a jelenlegi
árakkal. A sokfajta árindexbôl (beruházási
árindex, termelôi árindex, kiskereskedelmi
árindex stb.) az infláción leginkább a fo-
gyasztói árak változását mutató fogyasztói
árindexet értik.
2. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

A Központi Statisztikai Hivatal (http://www.
ksh.hu) a kormány közvetlen felügyelete alá
tartozó, szakmailag önálló, országos hatáskörû
intézmény. Az ország társadalmi és gazdasági

helyzetére, népességének alakulására vonat-
kozó hivatalos adatokat a KSH teszi közzé.
3. Megtakarított pénz

A megtakarítás a jövedelem fel nem használt,
félretett része, az öngondoskodás egyik fajtá-
ja. Egy 2007 tavaszán végzett felmérés szerint
a magyar lakosságnak csak a 22%-a rendel-
kezik valamilyen megtakarítási formával
(arany, mûtárgy, egyéb vagyontárgy, deviza,
ingatlan, részvény, állampapír, egyéb értékpa-
pír, vállalkozásban tulajdon, bankbetét, meg-
takarítás célú életbiztosítás, készpénz).
4. Mit tud a bank?

A bank alkalmas arra, hogy a sok, de rövid le-
járatú és kisebb összegû betétekbôl is hosszú
lejáratú, nagyobb összegû hiteleket nyújtson,
és egyben átvállalja a visszafizetés kockázatát
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A bankba tett pénz biztonsága

Maradva az elôzô fejezetben leírt példánál, ha történetesen mi közvetlenül adnánk
kölcsönt  annak a bizonyos perecgyáras embernek, ha a perec-projekt befuccsol,
nézhetünk a pénzünk után. Tételezzük fel, hogy a bank – ahová mi végül betétes-
ként betettük a pénzünket – nyújt hitelt ugyanennek a késôbb fizetési problémás
perecesnek, és ô sem kapja vissza a pénzét. Mi történik ekkor a mi betétünkkel? El-
bukjuk talán? Nem. Semmi különös sem történik. Miután a bank nemcsak egy ügy-
felének ad hitelt, hanem soknak, ha azok közül valamelyikkel fizetési problémák is
adódnak, a jól mûködô többiek kompenzálni tudják a pillanatnyi hiányt: ez a
diverzifikáció1, a bank elsô biztonsági vonala. 

Persze, ha valaki tényleg nem képes fizetni, attól még egy bank sem tudja behajta-
ni a pénzt. Mi történik ekkor, hiszen ez a pénz nem a bank pénze volt, hanem a beté-
teseké! Valaki közülük csak búcsút mondhat a pénzének?
Dehogy. A bank, miután hivatásszerûen
foglalkozik a pénzügyi közvetítéssel,
fel van készülve ezekre a kellemetlen
helyzetekre, és már a pénz kihelye-
zése elôtt különbözô biztosítékokat,
köznapibb nevén fedezeteket2 is kért
a hitel felvevôjétôl. Ezek többnyire
olyan ingó, ingatlan, személyi vagy
pénzügyi természetû dolgok, ame-
lyekbôl – jó esetben – megtérül a hi-
tel összege, a betétest tehát nem éri
kár. Ez is a bankba tett pénz bizton-
ságosságát erôsíti.

De ne tételezzük fel ezt a kellemet-
len helyzetet – vagy miért is ne? Nem-
egyszer éri a támadás a bankszektort:
mintha szándékosan arra játszaná-
nak, hogy elvegyék a szegény kisem-
berek lakását. Ez a szöveg ugyan jól
mutat a bulvársajtóban az ország-
szerte világhírû sztárocskák legújabb
szívtipró kalandjai mellett, de egysze-

is. Döntô mértékben a bankok végzik a gazda-
sági szereplôk között a pénzáramlás lebonyolí-
tását is. 
5. A bank és a hitelintézetek fajtái

A hitelintézeti szektor szereplôi különféle jo-
gosítványokkal rendelkeznek. A legtöbb szol-
gáltatást az úgynevezett „bank”-ok végzik,
ennél korlátozottabbak a lehetôségei a szako-

sított hitelintézeteknek (itt szerepelnek példá-
ul a lakás/ingatlan finanszírozásra specializá-
lódott lakás-takarékpénztárak vagy az állami
gazdaságpolitikai célokat szolgáló Magyar
Fejlesztési Bank is), míg a takarékszövetkeze-
tek és hitelszövetkezetek egy-egy kisebb föld-
rajzi körzet, elsôsorban lakossági ügyfelei ré-
szére végeznek korlátozott szolgáltatásokat. 
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rûen sületlenség. A bankok pénzzel kapcsolatos dolgok intézésére szakosodott vállalko-
zások, így számukra profilidegen, bár kényszerûségbôl mégiscsak alkalmazott dolog,
mondjuk az ingatlankezelés3. (És ne feledjük: a mi pénzünk, a betétesek pénzének a biz-
tonsága érdekében teszik meg ezeket a kellemetlen kényszerlépéseket!) A bankok pénzt
adnak kölcsön és pénzt is várnak vissza: ez az alaphelyzet. Pénzért pénzt, és pont. Min-
den mást, lakást, ingatlant, autót, gépet stb. csak külön feladatot jelent pénzzé tenni,
nem is beszélve azokról az idôigényes jogi és egyéb eljárásokról, amelyekkel ilyenkor vé-
gig kell csinálni. És a bankok ezt nagyon nem szeretik csinálni. Tényleg! Mert macerás. 

A kellemetlen helyzetek megoldása helyett a bankoknál is célszerûbb a megelô-
zésre helyezni a fô hangsúlyt, és ez az újabb védôvonal, amellyel a betétesek pén-
zére vigyáznak. Ez pedig a szakértelem, amelyet egyre inkább és egyre magasabb
színvonalon követelnek meg a bankban dolgozóktól. A számos gazdasági iskola,
felsôoktatási intézmény mellett a bankosok – és leendô bankosok – legismertebb
képzési helye a legkülönbözôbb szintû és témájú képzéseket kínáló Nemzetközi
Bankárképzô Központ Zrt. (http://www.bankarkepzo.hu), ahol a tanfolyamok
közül válogatva még az érdeklôdô amatôrök is bôvíthetik pénzügyi ismereteiket.

A pénzügyi szektor mûködése létfontosságú az ország szempontjából is, mert ka-
tasztrofális következményekkel jár, ha meginog a belföldi vagy külföldi bizalom a
bankokban. Ennek megelôzésére a törvényhozás is megtette a magáét; és ez a kö-
vetkezô biztonsági háló a bankok mûködésére. A bankbiztonságot a bankalapítás-
hoz és mûködtetéshez megfelelôen nagy tôkeerôt elôíró, és különbözô technikai
elôírásokkal is jól irányító jogszabályok garantálják, emellett számos intézmény el-
lenôrzi a bankok mûködését, amelyek közül leginkább közismert a „bankfelügye-
let”, hivatalos nevén Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete4 (http://www.
pszaf.hu). E külsô ellenôrzés mellett a jogszabályok meghatározott tartalmi köve-
telményeket írnak elô a napi biztonságot szolgáló banki belsô szabályzatokra5. 

Összegezhetjük tehát, hogy a bank, kockázattal kereskedô vállalkozás, így nála a koc-
kázatok felvállalása mondhatni teljesen természetes és elkerülhetetlen. A kockázattal te-
hát szembe kell néznie, de miközben mindent megtesz annak érdekében, hogy a dolgok
rendben menjenek, ha mégis bekövetkezik egy nem kívánt fejlemény, fel van készülve
annak kezelésére és a veszteség minimalizálására. Nem ok nélkül hisz a bank abban,
hogy a hitelként kihelyezett pénzt viszontlátja: a hitel szó franciául „crédit” angolul „cre-
dit”, olaszul „credito” amelyek mind a „hinni”, „credo” szóból származnak, ugyanúgy
mint például a katolikusok hitvallása a Credo, magyarosítva a Krédó, azaz a Hiszekegy...
A hasonlat talán profán, de a bankok esetében ez a megtérülésben való hitet jelenti.  

A pénz, a bank és most a hitel is: hát nem érdekes, mennyi minden mûködik a
pénzvilágban azzal, hogy hisznek benne? 

Mindezek mellett az állam nem elégedett meg a már eddig felsorolt biztonsági
védvonalakkal, hanem külön, a betétesek védelme érdekében létrehozta az Orszá-
gos Betétbiztosítási Alapot7 (OBA – http://www.oba.hu), amely a bank fizetéskép-
telensége esetén garantálja (bankonként és betétesenként 1 millió forint betétössze-
gig 100%-ban, az e fölötti összegrészt 90%-ban, de legfeljebb mindösszesen 6 mil-
lió forintos kifizetést vállalva) a betétesek kártalanítását.

Bátran állíthatjuk, hogy Magyarországon a bankrendszer biztonságos. Bankcsôd-
rôl az Ybl Bank 1992-es esete óta nem beszélhetünk. A neccesen indult Agrobank
történet a Mezôbankkal való fúzióval zökkenômentesen lezajlott, és azóta a nagyobb
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port kavart 1997-es Postabank ügy volt csak terítéken, ahol klasszikus fizetéskép-
telenségrôl szó sem volt és egy betétes sem veszítette el a pénzét. Más kérdés, hogy
a pénzügyekben kevésbé járatos és rémhírekkel megijesztett tömegek látványos sor-
baállásokkal rongálták a higgadt ügyfelek idegeit. Ugyanígy nem jártak betétesi
veszteséggel a K&H Bank egyik vezetôjéhez köthetô ügyletek, a jelenleg is bírósági
szakaszban levô ügy, hasonlóan az alkalomszerûen elôforduló bankrablásokhoz.
Ráadásul, ha pozitívan közelítjük meg ezeket – és miért ne tegyük így –, ezek is
inkább a bankba tett pénzek biztonságát igazolják: történnek is ilyen jellegû ese-
mények, és lám, a megfelelôen tôkeerôs és szigorúan szabályozott bankrendszer a
benne megbízó betétesek károsodása nélkül képes kezelni a felmerülô problémákat.

Emlékeztetô

1. Diverzifikáció

A szó „bôvítés, szétterítés”-t jelent. Jelen eset-
ben ezzel a szóval utalunk arra, hogy a bank az-
által is biztonságos, hogy mivel számos különbö-
zô ügyfélnek nyújt hitelt, mérsékli az egyedi visz-
szafizetések kockázatát.
2. Fedezetek, biztosítékok

Ahogy már írtuk: a bank pénzt ad és pénzt is vár
vissza. A hitelek visszafizetésének elsôdleges for-
rása tehát az ügyfél valamilyen pénzbevétele: la-
kosságnál elsôsorban a munkabér, vállalatoknál
az árbevétel. Ezt egészítik ki a bankok egyéb, le-
hetôleg az elôzôektôl független biztosítékkal,
amelyek érvényesítésére akkor kerül sor, ha az
elsôdleges forrás nem lesz elégséges. A biztosíté-
kok lehetnek tárgyi jellegûek (ingatlan, autó, gép
stb.) vagy személyi jellegûek (kezesség, bankga-
rancia stb.). Ezek a biztosítékok alkotják a hitelek
visszafizetésének másodlagos forrását.
3. A bank nem lehet ingatlangyûjtô 

vállalkozás

Törvény (1996. évi CXII törvény 84.§.) korlátoz-
za, hogy a bankok tulajdonában mennyi ingat-
lan lehet, és azt is elôírja, hogy a banknak a te-
vékenysége során megszerzett ingatlanokat há-
rom éven belül el kell adnia.
4. A Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete (PSZÁF)

A PSZÁF (http://www.pszaf.hu) az Európai
Unió felügyeleti közösségének tagjaként biztosít-
ja a hazai pénzügyi piacok megbízható, folyama-
tos és átlátható mûködését. Erôsíti a beléjük ve-

tett bizalmat, elômozdítja a tisztességes versenyen
alapuló fejlôdésüket, védi a piaci szereplôk jogos
érdekeit. Szolgálja a fogyasztói döntések kockáza-
tának csökkentését a szükséges információk hoz-
záférhetôségének biztosításával, és aktívan részt
vesz a pénzügyi bûnözés visszaszorításában.
5. Elôírt szabályzatok

A bankoknak nagyon sok, precíz szabályzat be-
tartásával kell biztosítaniuk prudenciális tevé-
kenységüket6, a fô tevékenységeket leíró Üzlet-
szabályzatok (betét, hitel, pénzforgalom, kártya
stb.) mellett.
6. Prudenciális tevékenység

Ez a bankok mûködési alapelve. A túlzott koc-
kázatvállalást vagy az ügyfelek pénzével való
hazardírozást törvény tiltja (1996. évi CXII. tör-
vény 70. §). „A hitelintézet a prudens mûkö-
désre vonatkozó elôírások betartásával úgy kö-
teles a rábízott idegen – és saját forrásokkal
gazdálkodni, hogy folyamatosan fenntartsa
azonnali fizetôképességét (likviditását) és
mindenkori fizetôképességét (szolvenciáját).”
A prudens szó jelentése: óvatos, megelôzô,
odafigyelô, körültekintô.
7. Az Országos Betétbiztosítási Alap – OBA

Piacgazdaságokban a betétbiztosítás fontos in-
tézménye a bankrendszernek, ugyanis a banko-
kat sem kerüli el a csôd veszélye. Egy hitelinté-
zet bukásának az egész nemzetgazdaságot érin-
tô, súlyos következményei lehetnek, s ezért min-
den országnak érdekében áll, hogy megôrizze
bankrendszere stabilitását, a hitelintézetek irán-
ti bizalmat, egyebek mellett a betétbiztosítás in-
tézménye révén.
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A pénzügyi bûnözés és a pénzmosás
1

A bûnözés mindenhol jelen van, ahol a legálisan elérhetô jövedelmek többszörösét
lehet elérni, lehetôleg messze elkerülve a becsületes munkavégzéssel járó napi ro-
botot és fáradtságot. Ez alól természetesen nem lehet kivétel a bankszektor sem. Ne
hunyjuk be szemünket, olyan nincs, hogy a bankokban csupa acélos jellemû Grál-
lovag dolgozik: mindenhol elôfordulhatnak megvesztegethetô vagy saját zsebre ját-
szó munkatársak2. Ezek leleplezése és megfelelô helyre juttatása elemi érdeke a bi-
zalmi elvre épülô banki világnak.

De még a teljesen becsületesen mûködô banküzem sem kerülheti el azt, hogy bû-
nözôk ne használják fel saját céljaikra; szerencsére, a ritka kivételtôl eltekintve, az
elsöprô többség becsületesen mûködik, és ez nem ködösítés, hanem megint csak a
sokat emlegetett logikus valóság: ha nem így lenne, meghalna a bizalomra épülô
bankszektor. Gondoljunk csak bele, hosszú távon és tömegével ugyan ki bízná rá a
pénzét nem megbízható cégekre, igaz? Szóval, a bûnözôk azért megpróbálkoznak,
hogy bankokat a maguk céljára felhasználják. Például pénzmosásra.

A dolog tipikusan úgy indul, hogy a bûnözési tevékenység következtében az illegá-
lis bevételek leginkább készpénzben jelennek meg (a rablás, kábítószer kereskedelem,
prostitúció stb. készpénzes mûfaj). Ennek a pénznek csak akkor van értelme, ha vala-
hol fel lehet használni, és a bûnözôi körök mindig is törekedtek arra, hogy törvény-
telen ügyleteikbôl származó pénzek valahol majd tisztességes és jó hírû cégekben,
beruházásokban landoljanak. Erre pedig a nagy mennyiségû készpénz a legkevésbé
sem alkalmas. Magyarul, az a cél, hogy a sötét pénzek fehéredjenek ki. Ez az eljárás a
pénzmosás, amely során több fázison keresztül válhat az illegális pénz legálissá.

Pénzmosást el lehet követni készpénzzel, hitelfelvétellel, tôkebefektetéssel, kü-
lönféle vállalkozások mûködtetésével és még számos módon, amelyek bemutatása
mesze meghaladja ennek az ismertetônek a kereteit, de talán a legkönnyebben be-
mutatható módszert nem felesleges megismernünk. Nézzük hát!

A bûnözésbôl keletkezô készpénzt elôször el kell helyezni valamelyik bankban.
Mivel nagy mennyiségû készpénz gyanút ébresztene, erre a célra a bûnözôk gyak-
ran hamis igazolvánnyal a bankokban számlát nyitó, munkanélküli, vagyontalan
hajléktalanokat bérelnek fel, akik egy jobb kinézetû ruháért, kisebb összegekért fel-
vállalják a rájuk bízott feladatot, és természetesen sosem fognak emlékezni megbí-
zóikra. Ez az az elsô lépés. 

Másodikként a pénzmosók iparkodnak még ezt a vékony azonosíthatóságot is
összekuszálni. Nem hagyják sokáig pihenni a bankszámlán a pénzt, hanem szana-
széjjel elutaltatják más bankokba, más bankszámlákra, belföldre és külföldre egy-
aránt, és bíznak abban, hogy a bankszektorban naponta lezajló milliónyi mûvelet
között nem lesznek feltûnôek ezek a tételek. És ha már így szétterítve sikerült ész-
revétlenül átmozgatni a pénzeket, következhet a végsô fázis: ezekrôl a látszólag
független bankszámlákról végül átutaltatni a pénzt arra a legális és valamely lát-
szólag törvényesen mûködô vállalkozás vagy személy számlájára, ahonnan aztán,
mint legális, bankban levô pénzként minden gyanú nélkül részt vehet a gazdasági
folyamatokban: a pénz kifehéredett. 

Ne aggódjunk azon, hogy bûnözôinknek mennyi pénzébe és fáradságába kerülhet
ennek a sorozatnak a végrehajtása, és ugyan mi marad nekik a végén, szegények.
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Származzon az a pénz lopásból, betörésbôl, erôszakos bûncselekményekbôl, kábító-
szerbôl vagy prostitúcióból: ezeken a tevékenységeken akkora a haszon (de enged-
jétek meg, hogy ezek cash flow-ját3 azért ne elemezzük), hogy a sok meg- és lefi-
zetett közremûködô ellenére bôven marad belôle a végére is. Nagy tehát a kísértés,
de aki szereti a friss levegôt és azt nem a napi séta keretében a börtönudvaron sze-
retné beszippantani, véletlenül se keveredjen ilyen ügyletekbe, mert nyugodjon
meg: ha kitör végül valami „balhé”, rutinos társai úgyis mindent rá fognak kenni. 

És kiderülhet! A bankok (mellettük például a Posta, a biztosítók, a könyvvizsgá-
lók, a kaszinók, a nemesfém-kereskedôk, az ügyvédek stb.) számára ugyanis szigo-
rú kötelezettségeket ír elô a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, külön
kiemelendôként talán az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget4 és a bejelentési
kötelezettséget5. Ez esetekben felmentést kapnak a banktitok6 megtartási kötelezett-
ségük alól is. Elmulasztása büntetôjogi következményekkel jár, úgyhogy ezt a ban-
kok nemigen vállalják fel.

De hogyan lehet felismerni, ha az embert valami ilyesmibe akarják belevinni?
Egyszerû: látszólag valami apróságért nagy pénzt kínálnak. Semmiért valamit? –
egybôl ébresszen gyanút, hogy az ügy nem lehet teljesen kerek! Például, ha arra kér
valaki, hogy mivel neki sajnos nincs bankszámlája(!), hadd rakja be hozzánk a pén-
zét, csak pár napra, és fizet is érte egy jelentôs összeget. Már megint az egyszerû
józan gondolkozás és logika! A számlanyitás manapság gyakorlatilag ingyenes. Ha-
vi díja pár száz forint. Gondolkodjunk el gyorsan: miért fizetne valaki ezért többet,
hacsak nincs valami hátsó szándéka? Azt javasoljuk, legyünk óvatosak a tuti nagy
bulik és kockázatmentes homályos üzletek hallatán, és hallgassunk a saját józan
eszünkre! És nem csak ezzel összefüggésben, hanem egyébként is mindenképpen
megszívlelendô az, amit az 1848-as reformpolitikus, gróf Teleki László írt (történe-
tesen Kossuth Lajos egyik szárnyaló beszédét hallgatva, bár az ilyesmi manapság is
aktuális lehet, lévén a szárnyaló beszédek magaslatán mai népvezéreinket sem igen
kínozza a légszomj): „Nagyra tudom becsülni mások eszét, de soha olyan nagyra
nem, hogy a magamét ez okon feleslegesnek tarthatnám.”

Emlékeztetô

1. Pénzmosás

A Btk. (az 1978. évi IV. a Büntetô Törvénykönyv-
rôl szóló törvény) 303. § (1)-a kimondja: „Aki
szabadságvesztéssel büntetendô cselekmény el-
követésébôl származó dolgot az eredetének lep-
lezése céljából gazdasági tevékenység gyakorlá-
sa során felhasználja, a dologgal összefüggés-
ben bármilyen pénzügyi vagy bankmûveletet vé-
gez, bûntettet követ el, és öt évig terjedô sza-
badságvesztéssel büntetendô.” A törvény nem
tartalmaz értékhatárt a pénzmosás elkövetésére. 
2. Saját zsebre játszó munkatársak 

A már idézett törvény szerint: „A büntetés két

évtôl nyolc évig terjedô szabadságvesztés, ha a
pénzmosást pénzügyi intézmény… stb., …
tisztségviselôjeként vagy alkalmazottjaként kö-
vetik el.”
3. Cash flow

Szó szerinti fordításban „pénzáram”. A cash
flow egy adott idôszakra vonatkozóan egy ház-
tartás, vállalkozás stb. pénzállományának válto-
zását mutatja. Példaként vegyünk egy sörözôt:
reggel nyitáskor is van valamennyi pénz a kasz-
szában, napközben fizetni kell az árukért (cash
out), és jönnek a bevételek az eladott kriglik
után (cash in) is, és este is van valamennyi pénz
a kasszában. A nyitás és a zárás közötti pénzfor-
galom maga a cash flow. 
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A hitelekrôl

A bankok a pénzügyi közvetítésbôl élnek: azért gyûjtik össze betétek formájában a
megtakarításokat, hogy azokat hitelként kihelyezzék. Nyújtanak hitelt az államnak,
vállalatoknak, lakosságnak, rövid lejáratút, hosszú lejáratút, nagy pénzeket és ki-
csiket is, olcsó kamat támogatottakat és drága személyi hiteleket; a mi szempon-
tunkból legyen mindez most másodlagos, és helyezzük arra a hangsúlyt – ha már a
betéti oldalon ezt már az elôbbiekben megtettük – milyen elveket kövessünk a hi-
telfelvételnél. Ugyanis a hitelnek van egy kellemetlen tulajdonsága: vissza kell fi-
zetni, különben leverik – ha talán nem is szó szerint – rajtunk. És erre bizony már
a felvételnél kell felelôsen készülni, mert nem hivatkozhat senki sem arra, hogy ô
csak hagyta magát rábeszélni és igazából nem is akarta, de ha már annyira forszí-
rozta a bank, hát akkor hadd legyen; meg hogy az okosabb enged… A korábbiak-
ból már tudhatjuk, a bank mindent meg fog tenni azért, hogy kikölcsönzött pénze
maradéktalanul visszaérkezzen. Ha a hitelfelvétel elôtt áttekintjük a helyzetünket,
sok felesleges kellemetlenséget takarítunk meg magunknak. (Az alábbi szempontok
átgondolása elsôsorban a nagyobb összegû, például gépkocsi vagy lakás vásárlásá-
hoz nyújtott kölcsönöknél érvényes, de a kisebb hiteleknél is szabály: addig nyúj-
tózkodj, ameddig a takaród ér1!) 

Mekkora adósságot vállaljunk, tehát? Bár ennek a fejezetnek az elején valami
olyasmirôl írtunk, hogy bank annak ad inkább hitelt, akinek igazából nincs is szük-
sége rá, azért a helyzet nem ennyire szomorú. Bármelyik bank honlapján vagy in-
formációs szolgálatán percek alatt kiszámíthatjuk, hogy a jövedelmünk alapján
mekkora hitelre és mekkora havi törlesztô részletre számíthatunk, de a banki szoft-
verek nem ismerik a mi költési szokásainkat. Csináljunk tehát egy kis költségvetést
errôl mi, vegyük bele milyen kiadásokról nem tudunk (például: étkezés, ruházko-
dás) vagy nem szeretnénk (heti mozi a haverokkal) a továbbiakban lemondani, ál-
lítsuk ezzel szembe a jövedelmeinket, és most nézzük meg, mennyi pénzünk marad
a banki hitel törlesztésére – de ne centizzünk: bármikor lehet valami hirtelen kiadás,
ami felboríthatja a pénzügyi tervünket.   

A hitel felvételénél vegyük számba az összes felmerülô költséget, mert nem kell
féltenünk a bankok fantáziáját, ha valami plusz bevétel lehetôsége látszik felcsillan-
ni: a folyósítási jutalékot, a közjegyzôi díjat (a nagyobb összegû hiteleket a bankok

4. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

A bank köteles üzleti kapcsolat létesítésekor,
3 600 000 Ft-ot meghaladó megbízás  (pénzvál-
tóknál 500 000 Ft fölötti pénzváltás) végrehajtá-
sa elôtt és más, a törvény által meghatározott
esetekben az ügyfelét ún. „átvilágítani”, ami
gyakorlatilag adatfelvételt jelent. 
5. Bejelentési kötelezettség

A pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény
esetén a bank köteles az ügyfelet haladéktalanul
az elôbbi értékhatárokra tekintet nélkül azonosí-

tani, illetve a pénzmosás gyanújáról az ezügyben
illetékes Vám és Pénzügyôrséget értesíteni.
6. A banktitok

Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekrôl a
bank rendelkezésére álló tény, információ vagy
adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni
helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodásá-
ra, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a
pénzügyi intézmény által vezetett számlájának
egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi in-
tézménnyel kötött szerzôdéseire vonatkozik.
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közjegyzô közremûködésével kötik meg), az ügyvédi munkadíjat és az államnak fize-
tendô vásárlási illetéket (ingatlan vételnél), értékbecslési díjat (a biztosítékként fel-
ajánlott ingatlanról) és speciális hiteleknél az egyéb közremûködô szakértôk díjait.  

Ha ezek után már megtudtuk a megfelelô hitelnagyságot, kezdôdhet maga a hi-
telfajta „kitalálása”, a személyünkre és az adott hitelcélra igazítása. Mind a befek-
tetéseknél, mind a hiteleknél is meg kell találnunk a nekünk legmegfelelôbb formát
az optimális futamidôvel, az esetleges támogatások, kedvezmények feltérképezésé-
vel, majd pedig a szükséges hitelkérelem benyújtása után kezdôdhet a bankban a
komplex hitelbírálat, amely gyakorlatilag három fô szempont alapján zajlik: a hi-
telfelvevô múltja és jövedelmi viszonyai, a hitelcél vizsgálata, valamint a biztosíté-
kok, fedezetek vizsgálata.

A jövedelemvizsgálathoz az alkalmazásban levôknél a jövedelemigazolás csatolása,
a vállalkozóknál pedig egyéb tényezôk vizsgálata (vagyoni helyzet, életmód, a vállal-
kozás bevételei, eredményessége stb.) szükséges. Nyilatkoznunk kell, illetve igazoláso-
kat kell még bemutatnunk esetlegesen fizetendô gyerektartásról, kártérítésrôl, fennál-
ló más hitelünkrôl (például áruhitel) is. A biztosítékként felajánlott ingatlan (vagy a
hitelbôl megvett lakás) mellé helyszínrajzot vagy térképmásolatot (földhivatalnál be-
szerezhetôek), tulajdoni lapot kell csatolnunk, és a vizsgálatánál számíthatunk érték-
becslô személyes megjelenésére is. Ne csodálkozzunk, ha az általa megadott értéket
csak 20-40%-al csökkentve fogadja el a bank: tapasztalati tény, hogy a bedôlt hite-
lekbôl a bank rendelkezésébe került ingatlant ebben a kellemetlen szükséghelyzetben
csak nyomott áron lehet értékesíteni, és a banknak levont tartozás után nekünk már
semmi se marad. Ezért is érdemes alaposan megfontolni egy hitelfelvételt, nehogy el-
ússzon a lakás vagy a nyaraló! Ez nemcsak akkor igaz, ha mi vagyunk a hitelfelve-
vôk: alaposan gondoljuk meg, melyik megbízható rokonunk vagy barátunk hitelfelvé-
tele mögé állunk a saját ingatlanunkkal! Az újságokban gyakran lehet olvasni olyan
esetekrôl is, amikor megtévesztett, hiszékeny emberek néhány tízezer vagy százezer
forintért cserébe idegen emberek hitele mögé biztosítéknak felajánlják a lakásukat, az-
tán pedig telesírják a nagyvilágot azzal, hogy a gonosz bank elvette tôlük – ésszerû
gondolkodásra vall az, ha valaki azt hiszi, csak úgy, minden ellenszolgáltatás nélkül
nyomják a kezébe azokat a pénzeket? Hogy
csak úgy, puszta formalitásból szükséges egy
hitel mögé a banknak az ingatlan biztosíték? 
A pénzügyi világ nagyon lo-
gikusan mûködik, akkor is,
ha mi esetleg nem2 is…

A nagyobb összegû
vagy államilag támoga-
tott hitelek3 szükséges
velejárója az önerô
biztosítása, amelynek
a mértéke a hitelösz-
szeg 30-50%-a körül
szokott mozogni, és
ennek a meglétét is
igazolnunk kell. 
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Az ügyfelekért folytatott verseny következtében létezhetnek olyan konstrukciók is,
amelyeknél nem szükséges saját erôt biztosítani, csak hát akkor értelemszerûen na-
gyobb összegû hitelt kell majd törlesztenünk, és a biztosítékként felajánlott ingatlan
értékének is nagyobbnak kell lenni. 

Ha a jövedelmünk, fizetési fegyelmünk (például az áram, víz, gázszámlák pontos
fizetése), egyéb vagyoni és családi viszonyaink4 alapján megfeleltünk a bírálati
szempontoknak, a hitelcél is támogatható5 a bank részérôl, valamint meg van elé-
gedve a felajánlott biztosítékkal is, akkor minden rendben van, hitelképesnek talál-
tattunk. Csak idô kérdése és már alá is írtuk a hitelszerzôdést, megkaptuk a pénzt
is, el is költöttük. Aztán következik a dolog kellemetlenebb része: vissza kell fizet-
nünk. És nem is akárhogy, hanem a szerzôdés szerinti idôpontokban és összegek-
ben. Merthogy nem ám összevissza, mert abból zûrök keletkeznek! Nagyon érdemes
figyelni a hitelszerzôdések pontos teljesítésére is, mivel az ember hamar fel tud ke-
rülni a bankok késedelmes adósait tartalmazó listára, a Központi Hitelinformációs
Rendszerbe6 (KHR, korábbi nevén a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer -
BAR), amelyet a bankok mindig megnéznek, bármilyen üzletelésbe is akarunk ve-
lük kerülni. Az itt szerzett „népszerûségünk” hosszú idôre biztosítva lesz: hiába tör-
lesztjük utána az adósságunkat, a nevünk még öt éven át szerepelni fog ezen a ne-
gatív listán, aminek annyi következménye mindenképpen van, hogy utána vagy
egyáltalán nem, vagy csak jóval drágábban juthatunk hitelhez, de még egy egysze-
rû számlanyitás is megnehezedik és megdrágul számunkra. Nem érdemes ilyesmi-
vel szórakozni, mivel a tartozásunkat a bankok úgyis behajtják rajtunk, késedelmi
kamatostól, eljárási díjakkal megfejelve. Maradjunk annyiban, hogy ez számunkra
nem annyira jó üzlet… Ha tehát fizetési problémáink adódnának, jelezzük a bank-
nak, és például a hitel átütemezésével kaphatunk haladékot. 

Nem esett szó még egy nagyon fontos fogalomról, az ún. teljes hiteldíj mutató-
ról (THM)7. Ahogy a betéteknél az EBKM, úgy ez a szám, ez a százalékos érték mu-
tatja meg a „hitel árát”, bár néhány költség még ebben a mutatóban sem szerepel.
(A THM kiszámításának elve a pénz idôértékéhez kapcsoló jelenértékre – PV, pre-
sent value – épül; a pénz idôértékével pedig korábban már foglalkoztunk. Aki ked-
vet érez hozzá, az Excel programban található függvények segítségével maga is ne-
kiláthat kiszámolni a THM-et.)

Emlékeztetôk

1. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!

Megnyugtatásul közöljük, hogy e fejezet szerzôi
ismernek ezen kívül még számos praktikus köz-
mondást, de erôsen visszafogják magukat. 
2. Logikusan mûködik, akkor is, ha mi

esetleg nem

A legenda szerint egy amerikai vasúti átjáró
elôtt a következô tábla áll: „Itt az expresszvonat
óránkénti 100 mérföldes sebességgel halad át.
Akkor is, ha Ön a síneken tartózkodik.” 

3. Államilag támogatott hitelek

Gazdaságpolitikai, szociális, egészségmegôrzési
célok elôsegítése érdekében a magyar állam –
és az Unió – támogatott hiteleket és egyéb 
hitelkonstrukciókat mûködtet, amelyek elnyeré-
sére pályázni lehet, és amelyekrôl bôvebb infor-
mációt a kormány (www.magyarorszag.
hu) vagy az egyes minisztériumok, intézmények
honlapjain olvashatunk. Több száz pályázat
tematikus összefoglalóját a negyedévente
megjelenô Pénzforrás kiadvány, illetve a www.
penzforras.hu honlap tartalmazza.
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A fizetési forgalom

Ha a bankokról szó esik, fô tevékenységeik közül elsôsorban a hitelek, aztán a be-
tétek, és csak ezek után a közérdeklôdésben messze lemaradva kerülnek terítékre az
ún. fizetési forgalmi kérdések. Errôl sem árt tudni néhány dolgot, még ha a népsze-
rûbb betét-hitel témákhoz képest rövidebb terjedelemben is.

Korábban már írtunk a bankszámlákról (hivatalos megnevezése, a „pénzforgalmi
bankszámla” utal a funkciójára – pénzforgalom –, ez egyben meg is különbözteti
az egyéb feladatra szolgáló számláktól – betéti, letéti stb. –, és a hétköznapi elne-
vezése egyszerûen csak „bankszámla” vagy „számla”). Feltételeztük, hogy ezt a fo-
galmat sem most hallja elôször az Igentisztelt Érettségizô Olvasó, de reméljük, né-
hány dolog, illetve megvilágítás talán nem lesz azért annyira unalmas. 

Magyarországon a magánszemélyeknek nem kötelezô bankszámlát nyitniuk,
míg a tágabb értelemben vett vállalkozásoknak már igen. Hogy valakinek hány
darab bankszámlája legyen, erre nézve korlátozás nincs, de mivel feleslegesen
nem érdemes fizetni mégoly csekély számladíjat sem, érdemes megválasztanunk,
hol legyen a számlánk. Hogy legyen-e egyáltalán? A munkahelyek döntô több-
ségében ez már elvárás, de ha valakinek (például rendszeres) fizetési kötelezett-
ségei vannak, és valamiért nem rabja a postán való sorbaállásoknak, feltétlenül
érdemes legalább egy bankszámlával rendelkeznie. Nem célszerûtlen, ha az a
bank vagy bankfiók nincs távol attól a helytôl, ahol napközben tartózkodunk (a
bankfiókok nyitva tartása a szokványos munkaidôvel azonos, a néhány napon
tartott hosszabb nyitvatartási idôk alatt rendszerint nagyobb a tömeg). Érdemes

4. Egyéb viszonyaink

A hitelbírálatnál általában plusz pontokat adnak
a házasságban élôknek. (Egyesek szerint ez az
egyetlen elônye ennek az állapotnak.)
5. Támogatható hitelcélok

A bankok a hitelezési stratégiájuknak, illetve
ugyanabba a szektorba vagy hitelcélra már eddig
kiadott hiteleik nagyságának, kockázatosságá-
nak stb. figyelembe vételével döntenek az általuk
támogatható hitelcélokról. A bank nem fogja a
hitelt megadni, ha úgy érzi, nem igazán ért az
adott területhez, esetleg nincs tapasztalata ilyen
jellegû hitelnyújtásban vagy talán már túlzottan
is sok hitelt nyújtott ebben a témakörben (példá-
ul mezôgazdasági finanszírozás vagy lakásépí-
tés). Emellett bármennyire is biztos lenne a meg-
térülés és nagy a haszon, a bankok nem adnak
hitelt törvénybe vagy jóerkölcsbe ütközô célokra.
6. Bekerülés a Központi 

Hitelinformációs Rendszerbe (KHR)

Úgy kerülhetünk fel a KHR listára, ha például

a legkisebb összegû havi minimálbért  meg-
haladó tartozással több mint 90 napon át ké-
sünk. Az is „kiharcolja” magának a listán va-
ló szereplés jogát, aki bankkártya használat
során más személy személyazonosító vagy
egyéb kódját, illetve más azonosító adatát
használja fel.
7. Teljes hiteldíj mutató

Rövidítve: THM. Százalékos formában, egy évre
vonatkozóan megmutatja a hitellel kapcsolat-
ban felmerülô összes kamat, díj, költség mérté-
két, amit a tôkeösszeg visszafizetésén túl meg
kell fizetni, bár minden díjtételt a THM sem tar-
talmaz (például közjegyzôi, szakértôi díjak,
prolongációs díj, késedelmi kamat stb.). A THM
elôre akkor sem számítható ki, ha a futamidô
alatt a kamat mértéke megváltozik, de a más
bankok konstrukcióival összevetve a fogyasz-
tók számára így is elég jó összehasonlítási lehe-
tôséget kínál. (Jó vagy nem jó: ennél jobb egy-
elôre nincs.)
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még körülnézni, hol érjük el választott bankunk legközelebbi pénzkiadó bank
automatáját is, lévén a saját bankunk automatáinak díjai rendszerint alacsonyab-
bak a többinél. 

A bankszámla megnyitása a bankszámlaszerzôdéssel1 kezdôdik. A bankszámla-
szerzôdés alapján a bank végrehajtja a számlatulajdonosnak a pénz kezelésére, uta-
lására vonatkozó utasításait, cserében – és a szolgáltatásaiért járó díjon felül – a rá-
bízott összegeket használhatja: például hitelt nyújthat belôlük. Ahogy már írtuk, a
bankok számára igen értékes egy-egy új ügyfél becserkészésével megkötött bank-
számlaszerzôdés, és ezért hajlandóak áldozatot is hozni (például: akciós betét köte-
lezô számlanyitással, minimálisan elvárt havi bankkártya forgalommal stb. egybe-
kombinálva). Az így ügyfélnek megnyert számlatulajdonos nagyjából már „zsákban
van”: meg lehet ismerni pénzügyi szokásait és megbízhatóságát, hírlevelekkel, tele-
fonos megkeresésekkel, személyre szabott hitelek, bankkártyák, szolgáltatások fel-
ajánlásával újabb termékek megvételére lehet serkenteni az igen tisztelt kuncsaftot. 

A számlák funkciója alapvetôen a pénzforgalom lebonyolítása. A számlára ér-
kezhet pénz (befizetés, beszedési megbízás vagy inkasszó2 folytán), és el is kerülhet
onnan (pénzfelvétel, átutalási megbízás3 alapján). Ezek a pénzforgalmi bankszám-
lákon végezhetô alapvetô mûveletek, amelyek számos egyéb válfaja is létezik. Ha
számlát nyitunk valamelyik bankban, a korábban írt közeli elhelyezkedési szem-
pontokon túl a pénzforgalmi igényeinknek leginkább megfelelô bankot és számla
csomagot4 válasszunk! A legalapvetôbb csomagok havi díja egy-kétszáz forint és
nyitási díj sincs általában, de mindig figyeljünk a készpénzes forgalomra: befizeté-
sért általában még nem kell fizetnünk, de készpénzes felvételkor elég vastagon fog
a bankok ceruzája5. Próbáljuk fizetési kötelezettségeinket átutalással vagy bankkár-
tyával rendezni!

A bankszámlák díjai a megtakarított szabadidôhöz képest általában nem jelentô-
sek, de arra nagyon érdemes figyelnünk, mennyi is legyen a rajtuk „forgalmon kí-
vül” tartott pénz. Abban egységesek a bankok, hogy ezekre az összegekre szinte em-
lítésre sem méltó kamatokat fizetnek, de egyre több bank kínál a folyószámla fel
nem használt részére magasabb kamatozású lekötési lehetôségeket. (A bank persze
eközben azért titokban szívja a fogát, mert ez neki a korábbiakhoz képest mégis-
csak veszteség, és mert eddig szépen keresett az alacsony  kamatozású folyószám-
lákon levô pénzek és a magas hitelkamatok közötti különbözeten, de még mindég
jobban jár, mintha a tartósan baleknak nézett ügyfél felbôszül, enged egy másik
bank akciós csábításának, és átviszi oda tokkal-vonóval a pénzét.)

A bankszámlánk megterhelésénél arról feltehetôleg van információnk, amit a sa-
ját engedélyünk alapján a gáz- és villanyszolgáltatók levesznek havi fogyasztásunk
ellenértékeként. Nemcsak a mi elôzetes felhatalmazásunkkal csökkenhet a bankban
levô pénzösszeg – és még csak nem is tudunk elôre róla! Bár nincs kétségünk afe-
lôl, hogy mi valamennyien, mint törvénytisztelô állampolgárok, sosem kerülünk
olyan helyzetbe, hogy az APEH6 inkasszót nyújtson be a számlánk ellen, de azért jó
tudni, joga van rá, még ha az államnak tartozó polgárokat a végrehatásról szóló
1994. évi. LIII. törvény kifejezetten pátyolgatja is: jelenlegi helyzet szerint csak
nagyjából 120.000 Ft (ez függ a mindenkori öregségi nyugdíjtól, illetve annak több-
szörösétôl) feletti részt viheti el magával az adóhatóság, az inkasszó tehát korláto-
zott. De létezik.
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Ingyenes a hitelkártya? 

Kártyacsalások és egyéb magvas gondolatok

A bankkártyákról sokat tudunk, használatuk annyira elterjedt, hogy az alapismere-
teket felesleges hosszan részletezni (mûanyag lap, rajta mágnescsík és/vagy chip
stb.), de talán érdekes lehet néhány szót ejteni a bankok által nagyjából ingyenes-
nek hirdetett hitelkártyáról. A dolog aktuális: könyvünk írása alatt már megindult
a Gazdasági Versenyhivatal (http://www.gvh.hu) vizsgálódása, nem megtévesztôek-e
a bankoknak hitelkártyákra vonatkozó kamatmentességet sugalló hirdetései, de ha
majd változtatniuk is kell ezeken a propaganda szövegeken, érdemes nekünk is egy
kicsit kalkulálgatni. 

Ha már használtuk ezt a „propagandaszöveg” kifejezést, rugózzunk el egy kicsit
ezen elsô gondolatunkat vezérelje ismételten és sokadszorra a logika vagy még az se,
hanem egyszerûen csak a józanész, és tegyük fel újra a kérdést: lehet-e egyáltalán
valami ingyenes, ami különben pénzbe kerül? Azt talán már mindenki könnyebben
érti, hogy a banki szolgáltatások eleve nem lehetnek ingyenesek, de azt már kicsit
nehezebben, hogy pont úgy nem, ahogy – kicsit kitekintve – nem lehet ingyenes,
mondjuk az úthasználat, a kultúra, az egészségügy és az oktatás (ha csak nem haj-
landóak ingyen dolgozni az aszfaltozók, a mûvészek, az orvosok és a tanárok).

Emlékeztetô

1. Bankszámlaszerzôdés

Az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyv-
rôl (Ptk.) szerint a bankszámlaszerzôdéssel a
pénzintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a
vele szerzôdô fél (számlatulajdonos) rendelkezé-
sére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja,
azok terhére a szabályszerû kifizetési és átutalá-
si megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a
számla javára és terhére írt összegekrôl, vala-
mint a számla egyenlegérôl értesíti.
2. Beszedési megbízás, más néven inkasszó

A számlatulajdonos arra utasítja a bankját, hogy
egy neki járó összeget szedjen be egy másik szám-
latulajdonostól. Közismert formája az ún. csopor-
tos beszedés, amikor például az Elektromos Mû-
vek utasítja a bankját, hogy az elektromos áramot
használók számlájáról az áram ellenértékét szedje
be. Az inkasszók feltételeit, a beszedés jogosságá-
nak eldöntését stb. részletes szabályok írják le.
3. Átutalási megbízás

A számlatulajdonos arról intézkedik, hogy a bank
a számlájáról egy másik számlatulajdonos szá-
mára utaljon át bizonyos összeget. Közismert for-

mája az ún. csoportos átutalás, amikor például
egy munkahely utasítja a bankját, hogy a dolgo-
zóinak számlájára a nekik járó fizetést utalja át.
4. Számlacsomag

A bankok többfajta összeállítású számlacsoma-
got kínálnak. Közöttük alapvetôen az a különb-
ség, hogy ugyanazon szolgáltatásokért az egyes
csomagokban eltérô díjakat kell fizetnünk. Az
egyszerûbb számlacsomagokban nehézkesebb
és drágább a bonyolultabb megbízásokat meg-
adni, mint az erre specializált számláknál.
5. A bankok ceruzája

A banki kondíciók összehasonlításáról a már
említett Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-
lete, www.pszaf.hu oldalon is olvashatunk.
6. APEH - Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési

Hivatal

Az APEH a pénzügyminiszter irányítása alatt
álló, önálló jogi személyiséggel rendelkezô,
önállóan gazdálkodó, az elôirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkezô költségvetési szerv.
Feladatait a rá vonatkozó jogszabály (273/2006.
(XII. 23.) kormányrendelet) hosszan részletezi,
de jelen szempontból a lényeg: felelôs az elôírt
adók beszedésért is.
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Pont ilyen logikai úton haladva nem kerülhet, mondjuk a tényleges ár felébe a tö-
megközlekedés, a benzin, a kenyér, a hús (beleértve a rántott sertésszelet, + has.burg,
fokhm., ubsal.), no persze szintúgy a villany, a gáz, a németbrikett meg a hasított tû-
zifa, és gondolom, sorolhatnánk még. Ha valaminek ára van (márpedig ezeknek van:
nyersanyag, elôállítás, szállítás, munkabérek stb.), azt valakinek meg kell fizetni. Ha
maguk a felhasználók, akik bankoznak, utaznak, tanulnak, fûtenek és rántott húst
esznek, személy szerint nem fizetik meg, akkor ki legyen a szerencsés megfizetô? Le-
gyen az állam?  Lehet persze, de ugyan honnan legyen rá pénze? Hát onnan, hogy
majd (még) több adót szed, és nekünk adófizetôknek, azaz mindannyiunknak kell
végeredményben megfizetnünk mindazt, amit kedvezményesnek vagy ingyenesnek
hirdetnek meg. A bankoknál is fizetni kell, ott sincs ingyen semmi, mert ez a pénz-
ügyek teljesen normális világa – bankon kívül és bankon belül egyaránt. És talán el-
fogadható az az elv, hogy bármilyen szolgáltatásról is legyen szó, az fizesse meg, aki
igénybe veszi és nem pedig más.

Ahogy az elôbbiekben felsorolt javaknak és szolgáltatásoknak is van bekerülési-
elôállítási költsége, ilyen a bankoknak is van, hiszen kamatot fizetnek a betétesek-
nek és fenntartják fiókhálózatukat, számítógépes rendszerüket is. Hogyan adhatnák
tehát ingyen tovább a pénzüket, akármilyen szépen csengô ingyenes hitelkártya
kapcsán? Hát persze, hogy sehogy, úgyhogy valami prücöknek kell itt lenni. És van
is, ami jó esetben el van rejtve a hitelkártya szerzôdésünk valamelyik apró betûs so-
rában, vagy rosszabb esetben csak egy mondat utal arra, hogy ezekrôl a vonatko-
zó Üzletszabályzatban lehet olvasni. Jelenlegi állás szerint ezzel a bank nagyjából
megtette a magáét, mert ezeknek a szövegeknek az elolvasására az emberek 99%-a
nem veszi a fáradtságot, másrészt a túlzott precizitás miatt ember legyen a talpán,
aki meg is érti a többszörösen összetett mondatokban, szaknyelven leírt lényeget. 

Az egyes bankok konkrét feltételei, díjai számszerûleg eltérnek egymástól, de ál-
talánosnak mondható az a kitétel, hogy ATM1-es készpénzfelvételnél ingyenesség
nincs: a kimagaslóan magas készpénzfelvételi díj mellett (a jelenlegi banki kondí-
ciók szerint ez lehet 3% is) fizethetjük még az összeg után járó, szintén magas ka-
matot is (jelenleg 30-40%-al is találkozhatunk). A hitelkártya kvázi ingyenessége
tehát legfeljebb a kereskedôknél mutatkozhat meg, mert ott alapesetben a vásárlá-
sunk után járó 1–2% jutalékot a bank nem tôlünk, hanem az eladótól vonja le. Te-
hát, ha a hitelkeretünket csak kereskedelmi egységekben  használjuk fel (POS2 – ami
ugyebár alaposan szûkíti a felhasználhatósági lehetôségeket – most már csak arra
kell figyelnünk, hogy a megadott határidôre pontosan visszafizessük a teljes tarto-
zást. Ha ezt elmulasztjuk, vagy akár csak egy forinttal kevesebbet fizetünk vissza,
a bankok többségénél úgy veszik, hogy ezáltal lemondtunk az ingyenességrôl, és a
pénzfelvétel napjától kezdve pont úgy felszámolják a kamatot, mintha készpénzt
vettünk volna fel. 

De ha nagyon odafigyelünk, nem veszünk fel készpénzt és a törlesztéseket is ha-
táridôre megtesszük, akkor már csak ingyenes ez a hitelkártya? Ugyan, dehogy. 
A hitelkártyának szinte biztosan van egy éves díja, amit elôre elkérnek, az ingye-
nesség hangoztatása mellett tehát egybôl fizetnünk kell. Most már csak azt kell ki-
számolnunk, hogy megéri-e nekünk még így is a dolog.

Ehhez pedig ismernünk kell, mekkora limitet, tehát felhasználható szabad kere-
tet kapunk a kártyánkra, és emellé tudnunk kell saját vásárlási szokásainkat is. Néz-
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zünk egy konkrét példát. Mi például havi 100 000 Ft-ot szoktunk kereskedôknél
költeni (tehát készpénzes felvétel nélkül, és ezt az összeget hitelkeretként meg is
kapjuk a kártyához). Feltételezzük azt, hogy ezt a pénzt a hónap folyamán gyakor-
latilag egyenletesen hagyjuk ott különféle vásárlásaink alkalmával (a felhasznált
hitelösszeg tehát a hó eleji nulláról egyenletesen nô, hogy a hó végén elérje a tel-
jes keretet), valamint feltételezzük még azt is, hogy a hónap lejártakor kell vissza-
fizetnünk. És ezek után számoljunk. Az elméletileg egyenletes felhasználásból kö-
vetkezôen a hónap felénél érünk el a hitelkeretünk feléhez, így számításunkban úgy
kalkulálhatunk, hogy átlagosan a hitelkeret fele van csak nálunk a teljes egy hóna-
pig, és így hónapról-hónapra megújulva, folyamatában véve végig a teljes évig. 
A példánál maradva tehát egy év alatt az átlagos futamidôt tekintve csak a keret
felének megfelelô összeget, 50 000 Ft-os hitelt használunk fel. Cserébe mi az éven-
te egyszer esedékes kártyadíjat fizetjük meg (legyen ez például: 5 000 Ft), ami a fel-
használt összeghez viszonyítva így nagyjából 10%-os éves kamatnak felel meg –
ahogy írtuk, ennél az optimális kártyahasználatnál, amikor nem kerülünk a késede-
lem vagy az automatáknál történô készpénzfelvétel bûnébe. (Ha zavar ebben a
mondatban a „nagyjából” szó, gondolj arra, hogy a kártyadíjat elôre kell fizetnünk,
a pénzt pedig ezek után használjuk, a pénznek pedig jelenértéke van, amirôl már
beszéltük, emlékszel?)

A megtakarítási oldalt tekintve meg kell néznünk, hogy ezt a „feleslegessé” váló
100 000 Ft pénzünket vajon le tudjuk-e kötni legalább ekkora betéti kamattal, mert
igazából csak akkor éri meg ez a hitelkártyás buli. Tehát döntenünk kell, jól járunk-
e vele vagy sem, de mindenképpen tudjuk azt, hogy a reklámokban hangoztatott
ingyenességrôl szó sincs.

A hitelkártyák ingyenességét megvizsgálni is közérdekû téma, de még inkább
népszerû lehet a bankkártyákkal való visszaélések taglalása. E fejezet szerzôi is ál-
dozatául esnek a népszerûség hajhászásnak, és nem bírják megállni, hogy ne ránt-
sák le a leplet az e témakörben sündörgô bûnözôkrôl (csak az a kár, hogy miköz-
ben mi ugyan lerántjuk itt a leplet, ôk meg folyton visszarántják – ám ez kedvün-
ket nem szegi). A bankkártyákkal történt visszaélések élvezetes történetei terjedel-
mi okok miatt sajnos kimaradnak, de a leginkább jellemzô vagy gyakori csalások
fô ismérveit az alábbiakban azért összefoglaljuk. 

Az egyik csalásfajta a bankkártyaszám és/vagy a PIN kód megszerzése, ami tör-
ténhet például telefon segítségével. Lényege az, hogy a bankunk nevében telefoná-
ló illetô néhány adatot ismer rólunk, és ezekkel operálva elhiteti, hogy valóban egy
hivatalos és legális akció részesei vagyunk. Ne dôljünk be annak, ha tudják szemé-
lyi adatainkat, számlaszámunkat. Ezek számos helyen (kereskedô, ahol már vásárol-
tunk kártyával, a munkahelyünk, önkormányzat stb.) megtalálhatóak, sôt még az
sem jelent semmi biztosítékot, ha ismerik a bankkártyánk számát. Ha valamely ok
miatt megkerülhetetlen valamely bizalmas adat megadása, érdemes inkább vissza-
hívni, és a visszahívás elôtt ellenôrizni a tudakozónál a szám elôfizetôjét, hogy az
tényleg a bankunké-e, vagy pedig eleve bankunk közismert ügyfélszolgálati tele-
fonszámára csörögjünk vissza. PIN kódunkat vagy jelszavunkat pedig semmiképp,
semmilyen körülmények között ne adjuk meg, mert nincs olyan helyzet, amikor jo-
gosan kérhetik, így szinte biztos, hogy a PIN kód kérése bárhol, ami nem ATM vagy
POS terminál, egyértelmûen csalás!
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Kártyaszámunkra, PIN kódunkra a csalók támadhatnak hamis e-mail küldésével
is. Itt az elektronikus levélben lévô linkre kell kattintani ahhoz, hogy elérjük ban-
kunk internetbankját. Ilyenkor egy, az eredetire megszólalásig hasonló weboldalon
bekérik az ügyfél felhasználói nevét és jelszavát, majd amikor az adatokat megsze-
rezték, természetesen kiderül, hogy az internetbank nem mûködik, hát persze, hogy
nem, amikor az nem az eredeti. Érdemes tehát megjegyezni, hogy bankunk e-mail-
ben sosem kér tôlünk ilyesmit, ezért az internetbankot minden esetben úgy hívjunk
elô, hogy a webcímet a címsorba kézzel írjuk be vagy válasszuk ki a kedvencek kö-
zül.  E könyv megjelenését megelôzô elmúlt másfél-két évben számos bank ügyfe-
leinek megtévesztésére mentek az e-mailek, a bankok hivatalosnak tûnô, száraz frá-
zisait tartalmazó szöveggel. Az egyik ilyen esetben például egy pénzmosásról szó-
ló akcióról szólt az (ál)hír, amelyben esetleg a mi számlánk is véletlenül zárolva
vagy megcsapolva lett, ezért az ügyfelet egy nagyon hitelesnek látszó üzenettel a
számlaegyenlegének ellenôrzésére kérték fel. Az e-mail végén ott szerepelt a Kat-
tintson ide! felszólítás, és máris a hamisított weblapon találhatta magát a kedves
kuncsaft. Ahol is gyorsan bekérték a kártyaadatait, meg a PIN kódját is.

A csalók megszerez-
hetik nemcsak a kártya-
adatokat vagy a PIN kó-
dot, hanem magát a
bankkártyánkat is. Pél-
dául a csalók egy ra-
gasztócsíkot helyeznek
el az automata kártyaki-
adó (vagy pénzkiadó)
nyílásába, megakadá-
lyozva ezzel, hogy a
kártyát (pénzt) az ATM-
bôl visszakapjuk. Eltá-
vozásunk után a ragasz-
tócsíkot leszedve kezük-
be kerül a kártyánk (pénzünk). Ha tehát egy ATM mûvelet után nem kapjuk vissza
a kártyánkat vagy a pénzt, miközben már hallhattuk az automata jellegzetes pénz-
számláló-pénzpörgetô hangját, és ráadásul hirtelen segítôkész emberek is megjelen-
nek, akik furcsa mód nemrég maguk is így jártak, szinte biztosak lehetünk abban,
hogy csalás áldozatai lettünk. Ne hagyjuk el az ATM-et, és azonnal hívjuk a bank
kártyaletiltó telefonszámát! Az automatát üzemeltetô cég telefonszámát ugyan
megtaláljuk az ATM-en, de egyrészt bankkártya letiltást a bankunknál kell megten-
ni, másrészt pedig mint általában minden, ez a csalásos módszer is tovább fejleszt-
hetô még pedig azzal, hogy a csalók egy egyszerû öntapadó matricával hamis tele-
fonszámot tüntetnek fel az ATM-en. A rajta levô telefonszám persze a csalóké, és
ha ezt felhívja a kártyabirtokos, letiltásra hivatkozva elkérik tôle a PIN kódját is. Az
ily módon átvert illetô ráadásul a telefon után még meg is nyugszik, hiszen úgy hi-
szi, hogy bankkártyáját „letiltatta”. Figyeljünk: PIN kódot még letiltáskor sem kér-
hetnek tôlünk! (Letiltáskor néhány személyes adattal azonosítanak be minket, és
sajnos ezáltal elvileg az is benne van a pakliban, hogy mondjuk vicces ismerôseink
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a nevünkben letiltják a kártyánkat… Annyit meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a te-
lefonhívásokat a bankok rögzítik, és letiltáskor olyan adatot is kérnek, amit nem
feltétlenül tud mindenki.)

Magyarországon ugyan még nem fordult elô a következô módszer, de ahogy fej-
lôdnek a dolgok, minden okunk meglehet az „optimista” várakozásra, hogy egy
szép napon majd nálunk is sor kerül rá. Ennél a csalásnál a leleményes bûnözôk
egy látszólag mûködô ATM-et állítanak fel, melynél miután bekérték a PIN kódot,
„benyeletik” a kártyát, és ettôl kezdve a már említett sínen futnak az események,
olajozottan. Tehát ilyen még nem volt, de például nem is olyan régen még elkép-
zelhetetlen lett volna az is, ami már megtörtént, hogy banki automatákat erôgépek-
kel tépjenek ki a helyükbôl, teherautókkal szállítsanak el, higgadt lakatosipari szak-
maiságot igénylô feltörési tevékenység végrehajtása céljából egy  nyugodalmas mû-
helybe, majd pedig egy közeli tóba vágják a szétszedett automatát. Kis túlzással
most már lassan szinte azon sem lepôdünk meg, ha hétvégi pecázás közben a há-
rom dévérkeszeg és egy compó mellett egy kis horgász szerencsével egy kibelezett
ATM is lehet a zsákmány. 

Úgy is meg lehet csapolni a bankszámlánkat, hogy maga a bankkártya ugyan ott
van a zsebünkben, csak elôtte már „mértéket vettek” róla ezek a csalással foglalko-
zó szabólegények. Hogy mûködik-e a hamisított kártyájuk, sokszor elôször kis ösz-
szegû próbavásárlással tesztelik, és ha a tulajdonos továbbra is mit sem sejt, neki-
látnak a nagybani üzemnek. Hatékony ellenszer lehet valamennyi kártyás tranzak-
cióról sms üzenetet kérni a bankunktól, mivel akkor már az elsô próbálkozásnál
fény derül a visszaélésre, és letilthatjuk a kártyánkat. 

Az ún. klónozott kártyák elkészítéséhez az adatok begyûjtéséhez olyan POS-t
használnak, amely a bûnözôk által hozzácsatlakoztatott speciális magnó segítségé-
vel rögzíti a kártya adatait és jó esetben a  PIN kódot is, vagy a csalókat segítô ke-
reskedelmi alkalmazott nemcsak a vásárláshoz szükséges POS-en húzza le a kártyát,
hanem egy saját használatú leolvasón is. Ha a PIN kódot nem sikerül megszerezni-
ük, a hamisított kártya akkor is használható olyan kereskedôknél történô vásárlás-
nál, akik hajlandóak nem észrevenni, hogy nem egy igazi bankkártyát, hanem csak
egy felragasztott mágnescsíkkal ellátott színtelen mûanyag lapocskát használ a
kedves vásárló. A hamisított kártya elôállításával való bíbelôdés anyagi jutalma az
így megvett áru eladásából származik. Sose adjuk ki a kezünkbôl a bankkártyánkat
úgy, hogy azt majd valahol „a fônök irodájában” levô POS-en húzzák le! POS-es
használatnál mindig tartsuk a szemünket a kártyán, és a pénztáros kezén…

És nem is feltétlenül szükséges, hogy a kereskedô vagy az alkalmazottja a banda
segítôje legyen – és elnézést is kérünk valamennyi tisztességes kereskedôtôl! Történt
például adatlopás egy kisebb szállodában úgy, hogy az éjszakára a bezárt kapu mö-
gött, a vendégként bejelentkezett bûnözô a portán magára hagyott POS-t babrálta
meg, majd reggel kijelentkezve pár nap múlva visszatért és egy újabb éjszakai akci-
óval megszerezte az idôszak alatt bezsákolt kártya adatokat. A hamis kártyák legyár-
tása ezek után a hamisító szakembereknek már csak könnyed kézimunka.

A mágnescsíkon levô kártyaadatokat megszerezhetik már akkor, amikor az ATM-
en egy apró, szinte észrevehetetlen szerkezettel a kártya behúzása és kiadása során,
az áthaladáskor olvassák le a kártya mágnescsíkját. Ez ellen ma már a bankok az
ATM-ek mûködését fejlesztve lebegtetéssel, rezgetéssel védekeznek, aminek követ-



5

117

keztében az illegális leolvasó szerkezethez egyszer közel, egyszer pedig távol kerül
a mágnescsík, így nem képes a teljes információt rögzíteni.

Amatôr próbálkozásnak tûnhet, mégis sokszor sikeres, ha az ATM helyiségbe ve-
zetô, kártya lehúzásával nyitható ajtón PIN kódot kérnek: talán mondanunk se kell,
hogy a mágnescsík és a PIN kód egy illegálisan felszerelt adatrögzítôre kerül, ha
nem azonnal rádiófrekvenciás jellé átalakítva egy közeli autóban tevékenykedô ha-
misító banda kártyagyártó készülékébe. 

Most vesszük észre, hogy a sok trükközés mellett eddig nem is említettük a leg-
általánosabbat, amikor egy egyszerû zsebtolvajlás következtében szabadítanak meg
bennünket a kártyánktól. És ha az egy füst alatt a szintén meglovasított noteszünk-
ben vagy mobiltelefonunkban Bank Károly, OT Péter, Ci Balázs vagy hasonló szel-
lemdús álnevek alatt tároljuk a PIN kódot – mert ugyebár 4 számot megjegyezni
nem egy egyszerû eset –, ne csodálkozzunk, hogy a bank semmiféle megértést nem
fog tanúsítani, ha illetéktelenek megcsapolják a számlánkat.  

Amúgy a bankok tényleg megpróbálnak sok mindent megtenni annak érdekében,
hogy a kártyacsalások minél nehezebbé váljanak, hiszen – mint már annyiszor
hangsúlyoztuk – a banküzem bizalomra épül, így pontosan tudják, mennyire is ér-
dekükben áll ennek a bizalomnak a megôrzése. De megfeszülhetnek, ha mi súlyo-
san gondatlanul vagy nem kellô odafigyeléssel kezeljük saját pénzeink sorsát. 

Emlékeztetô

1. ATM

Automatic Teller Machine, azaz pénzkiadó auto-
mata, amelynek egyéb funkciói is lehetnek.

Alkalmas befizetésre, számlaegyenleg lekérde-
zésre, átutalás indítására is.
2. POS

Point of Sale, azaz eladási pont, kereskedôknél
levô bankkártya leolvasó hely.

Az elektromos bank, 

az internetes bankolás

Az elektromos bankolás fogalma magá-
ban foglalja mindazokat a szolgáltatáso-
kat, amelyeket valamilyen elektronikus
eszközzel segítségével veszünk igénybe
a bankok házatáján. A telefonon és inter-
neten nyújtott szolgáltatások az infor-
mációnyújtással kezdôdnek. Alaphely-
zetben a bankok termékeirôl lehet érdek-
lôdni (betét-hitel-számla konstrukciók,
pénzforgalmi díjak, kamatok, árfolya-
mok, befektetési lehetôségek és különfé-
le elemzések), magasabb szinten pedig
saját számlánk egyenlegérôl, forgalmáról
kaphatunk információkat és adhatunk
utasítást átutalásra, betétek elhelyezésére,

bontására, értékpapír kereskedelemre vagy
akár hitelfelvételre is.

A bank az elektromos bankolás, az ún.
electronic-banking alkalmazásával az elsô
lépéseket teszi meg azon az úton, amely-
nek végét a jövôbelátók a bankfiók háló-
zati rendszer megszûnésével prognoszti-
zálnak. Kétségkívül igaz, hogy egy-egy,
széles szolgáltatásokat biztosító elektroni-
kus telepítés nem olcsó mulatság, sem az
ügyfél (aki a szolgáltatást végül is megfi-
zeti), sem pedig a bank részérôl, amely le-
hetôvé teszi a rendszerét arra, hogy töme-
gével legyen képes kielégíteni az electro-
nic-banking iránti igényeket.

Ezekkel a banki költségekkel szemben
közvetlen költségmegtakarítást jelent a fiók-
hálózat feleslegessége, visszafejleszthetô-
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Emlékeztetô

1. PIN kód

A PIN kód (Personal Indenfication Number) egy titkos személyi azonosító szám.

sége vagy akár kiépítésének elmaradása.
Nincsenek épületek, bútorok, jármûvek.
Az információkat a géptôl, nem pedig a
napi 8-10 órában ott üldögélô munkatár-
saktól nyerik az ügyfelek, ami pedig hu-
mán erôforrás megtakarítást jelent. Termé-
szetesen nem szabad misztifikálni a gép
szerepét az emberrel szemben. A gyakorlat
is azt mutatja, hogy bizonyos szinteken,
bonyolultsági fokokon, a pénzügyekben
kevésbé jártas lakossági vagy pedig a spe-
ciális igényeket támasztó vállalati ügyfél-
körnél nem nélkülözhetô az ügyfél és az
ügyintézô személyesebb kapcsolata. 

Az ügyfelek elônye az idô- és költség-
megtakarításból, nagyszámú ügylet ese-
tén pedig a fajlagos költségek mérsék-
lôdésébôl adódnak. A jelentôsebb forgal-
mú ügyfelek – elsôsorban itt vállalati
ügyfelekrôl vagy például az értékpapí-
rokkal intenzívebben foglalkozó magán-
személyekrôl beszélünk – jól profitálhat-
nak abból, hogy likviditásukat (az ún.
azonnal rendelkezésükre álló, tehát nem
befektetett, ezáltal nem kamatozó pénze-
iket) a minimális szinten tartják, hiszen
közvetlen banki kapcsolatuk szerint nem-
csak a felesleges pénzeik kerülhetnek a
magasabb hozamú lekötési módokra, ha-
nem kifizetéseikhez is csak az utolsó pil-
lanatban kell biztosítaniuk a pénzt.

Mindeközben nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy a bankon kívülre került

számítástechnikai végpont fokozza az
illetéktelen hozzáférést is. A védekezési
megoldások keretében elsôsorban a bank
központi rendszeréhez való külsô kap-
csolódást kell védeni, így az ügyfelek be-
jelentkezésekor kulcslemezekkel, kártyák-
kal, kódszámokkal, elektronikus aláírás-
hitelesítési rendszerekkel, valamint ezek
több szinten való bekérésével szokásos
minimalizálni az illetéktelen behatolást.

Mindezek ellenére, legfôképpen az
internetes áruházakban a bankkártyák-
kal való fizetés még meglehetôsen ritka,
bár egyre többet veszünk így könyvet,
repülôgépjegyet, szállást stb., de a félsz
mindig bennünk van, nem élnek-e vissza
a megszerzett kártyaadatainkkal. Pedig a
megoldás már megszületett: azon túlme-
nôen, hogy se telefonba, se interneten
soha, senkinek és semmikor se adjuk
meg a kártyánk PIN1 kódját, a kártyaszá-
munkkal való visszaélést is lehetetlenné
teszi az az egyre több bank által kínált
szolgáltatás, hogy internetes vásárlása-
inkhoz alkalmanként ún. egyszer hasz-
nálatos kártyaszámot kérhetünk. Ennek a
számnak az érvényessége csak egy vá-
sárlásig tart, ezért megszerzésével a bû-
nözôk semmire sem mennek.

A megfelelô biztonsági intézkedése-
ket betartva nyúljunk tehát bátran az
internetes bankolási és vásárlási lehetô-
ségekhez!

Értékpapírok, tôzsde

Amikor korábban befektetésekrôl esett
szó, eddig is utaltunk a klasszikus bank-
betétektôl eltérô formákra, de nem men-

tünk bele mélyebben a részletekbe. Kö-
vetkezzen tehát most az a fejezet, ahol
az értékpapírokról és az értékpapírpiac-
ról megtudhatunk valamivel többet, úgy
is mint az ezekkel foglalkozó bankok
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negyedik legfontosabb tevékenységérôl.
Tesszük ezt leginkább azért, mert ta-
pasztalatunk szerint a bankkal úgy-
ahogy tisztában levôk számára is megle-
hetôsen homályos az inkább a szakma-
beliek vadászterületének tartott világ.
Pedig a megtakarított pénzünk értékpa-
pírokba való fektetése kibôvíti a lehetô-
ségeket, és – többnyire nagyobb kocká-
zat mellett ugyan –, de magasabb hoza-
mokkal is kecsegtethet.

Itt van tehát a remek lehetôség, hogy
a következôkben pontosan definiáljuk
az értékpapírokkal kapcsolatos fogalma-
kat, és hosszasan magyarázzuk azok jo-
gi hátterét és feltételeit. Ámde ezt a re-
mek lehetôséget mi most elszalasztjuk. 
E helyett a gyakorlati ismeretekre he-
lyezve a hangsúlyt ebben a fejezetben,
az értékpapírokat1 elsôsorban közgazda-
sági értelemben vizsgáljuk, ezen belül is
a leggyakoribb befektetési formák tükré-
ben. Mindamellett felhívjuk a figyelmet
arra is, hogy jogi vonatkozásaikról a
jogszabályok terjedelmes mennyiségben
rendelkeznek.

Az értékpapírban foglalt bizonyos jog
lehet követelést (például: kötvény), része-
sedést (például részvény) vagy valamely
áruval kapcsolatos jogot megtestesítô – e
két példaként említett értékpapírfajta áll
leginkább a befektetôk rendelkezésére. 

Kötvényeket bocsáthat ki az állam, a
pénzintézet vagy a vállalat. A kötvény
gyakorlatilag olyan, mint egy betét: meg-
vesszük valamennyiért (pénzt adunk a ki-
bocsátónak), hogy visszaváltáskor több
pénzt kapjunk érte. A kötvények kibocsá-
tásának feltételei pontosan meghatározot-
tak, és amennyiben a kibocsátó lehetôvé
teszi a széles körben való megvételét, ve-
hetünk is belôle, de tudnunk kell, mit koc-
káztatunk: a kötvény által ígért pénzt az
„garantálja”, aki a kötvényt kibocsátotta.
Elsôsorban a vállalatok által kibocsátott
kötvényeknél kell szem elôtt tartanunk. 

Hasonló a rizikó a részvények megvá-
sárlásánál. A részvény a részvénytársa-
ságok alapításakor vagy azok alaptôké-
jének emelésekor kibocsátott értékpapír,
amit megvásárolva az adott társaság
résztulajdonosaivá válunk. Pénzt kapni
úgy tudunk belôle, hogy jogosultak va-
gyunk osztalékra, vagy ha eladjuk a
részvényünket. Mindkét esetben a társa-
ság sikeres mûködése a záloga annak,
hogy a befektetésünk is sikeresnek bizo-
nyuljon, és megfelelô összegeket kap-
junk a befektetett pénzünkért. 

Akár részvényt, akár kötvényt vásá-
rolunk, nem árt némi tudással és jó üz-
leti érzékkel rendelkeznünk, hogy mibôl
vegyünk, mennyit és mikor adjunk el. Ez
már egy magasabb iskola, de vannak
olyan lehetôségek, amelyekkel azok is
élhetnek, akik nem járatosak a pénzügyi
világban, így ôk is részesedhetnek a köt-
vények és a részvények a banki betétek-
nél nagyobb hozamában. Ezek az ún.
befektetési alapok2.

A befektetési alap maga az az össze-
gyûlt pénzösszeg, amit a befektetési
alapkezelô úgy gyûjt össze, hogy befek-
tetési jegyeket bocsát ki, amelyeket a be-
fektetôk megvásárolnak. Az összegyûlt
pénzbôl az alapkezelô valamilyen port-
folió3 elv szerint befektet ingatlanokba
(ingatlanalap) vagy értékpapírokba (ér-
tékpapíralap); kötvényekbe (kötvény-
alap), részvényekbe (részvényalap) vagy
ezekbe vegyesen (vegyes alap). Ráadásul
van még ezekbe az alapokba befektetô
alap is, az alapok alapja. (Tényleg van
ilyen…) Lehet választani!

A sokfajta kapcsolódó ismeret átadá-
sára itt most lehetôségünk nincs (könyv-
tárnyi irodalom áll az érdeklôdôk ren-
delkezésére), de a praktikum okán fontos
még, hogy – legalább meghatározás
szinten – megismerkedjünk a zártvégû4

és a nyíltvégû5 alapok fogalmával.
És a tôzsdével6 is. 
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A Tôzsde kívülrôl egy szép épület, be-
lül pedig egy számítógépekkel és kiabá-
ló, integetô vagy éppen képernyôkre me-
redô emberekkel felszerelt nagy terem,
aminek a parkettján7 a brókerek8 min-
denféle, ráadásul még ki sem nyomtatott
számsorokat adnak és vesznek. Az egész
egy nagy szemfényvesztés. Vagy nem?

Nyert. Vagy nem. Ahogy a többi
pénzügyi intézményre szükség van,
ugyanígy jött létre és mûködik a tôzsde,
amely megbízható cserehelye, piaca az
értékpapíroknak vagy áruknak. A tôzs-
de piacán nem lehet bármiféle áruval
kereskedni: a tôzsdei termékek körérôl
– pontosan a megbízhatóság miatt –  a
tôzsdei szabályzat rendelkezik, és a
könnyebb kereskedés érdekében még
azt is megszabják, mekkora a legkisebb
alapegység (kötésmennyiség), amivel
vagy aminek többszörösével kereskedni
lehet: ezt nevezik kontraktusnak.

A tôzsde mûködését nézve mondhat-
juk azt is, hogy a tôzsde maga a legtö-
kéletesebb piac: a kereslet és kínálat
(amit el akarnak adni az eladók, illetve
amit venni akarnak a vevôk) nagy tö-
megben és egy helyen találkozik: van
bôven áru, és nem kell hozzá az egyik
utcából városból, országból a másikba

elmenni utánuk. A sok kicserélhetô áru
pedig biztosítja a likviditást is: aki akar,
eladhat, aki akar, vehet, mindig talál
hozzá partnert.  A kicserélést az is elô-
segíti, hogy ezek az áruk homogének: a
pénzügyi termékek az alapvetô jellem-
zôjük alapján (jövôbeni pénz ígérete), a
tôzsdei áruk, például a gabonák pedig
egységes minôsítésüknek köszönhetô-
en. A tôzsdén koncentrálódik az infor-
máció is, és az eladó és a vevô is egy-
formán tájékozott: ugyanazt a monitort
látják mind a ketten, elvileg nincs lehe-
tôség a másiknak az információhiány-
ból adódó megtévesztésére. A tôzsdén
(Magyarországon ennek neve Budapesti
Értéktôzsde9 http://www.bet.hu) csak
a megbízható tôzsdetagok (például ban-
kok) kereskedhetnek. Ha mi is szeret-
nénk ott üzletelni, nekik kell megbízá-
sokat adnunk. Ha pedig okosodni sze-
retnék a pénzügyi piacok rejtelmeirôl, a
lelkesek és a mazochisták elolvashatják
az értékpapírokkal kapcsolatos jogsza-
bályokat (nem állítjuk, hogy ezeknél
érdekfeszítôbbet még sohasem láttunk,
de az élet sem fenékig tejfel). Vagy még
inkább érdemes felkeresni a Közép-
Európai Brókerképzô Alapítványt (http://
www. brokerkepzo.hu).

Emlékeztetô

1. Értékpapír

Az értékpapír közgazdasági értelemben valami-
lyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítô
forgalomképes okirat vagy számlán megjelenô
összeg (elektronikus jel). 
2. Befektetési alapok 

Ha a banki kamatoknál jobban, egyben kocká-
zatosabban szeretnénk gyarapítani megtakarítá-
sainkat, ám nem ismerjük részletesen a pénzpi-
acot, akkor megoldást jelentenek a befektetési
alapok, amelyek a befektetôk pénzébôl össze-
gyûlt vagyont különbözô befektetési formákban

helyezik el, és a hozamból a befektetô a befek-
tetésének megfelelô arányban részesül.
3. Portfolió

A pénzügyi világban valakinek a tulajdonában
lévô pénzeszközök, pénzek, értékpapírok ösz-
szességét nevezik így.
4. Zártvégû alap

Egy ún. jegyzési idôszak alatt vehetô csak meg
az illetô alap befektetési jegye. Az alap megha-
tározott futamidôvel mûködik, és ennek lejára-
takor fizeti vissza a megemelkedett összegeket.
A két idôpont között sem új jegyet venni, sem az
alapkezelônél visszaváltani nem lehet, ezért a
likviditásán a tôzsdei bevezetéssel lehet javítani.
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Összegzés — ami semmiképpen sem összegezés, de 

mégiscsak valamilyen bölcs intelemmel kellene befejezni

Ebben a fejezetben a bankok környékérôl szedtünk össze némi információt. Mind-
eközben sokat írtunk arról a bizalomról, ami lehetôvé teszi a pénzhasználatot, nél-
külözhetetlenné teszi a bankokat és mûködteti a hitelezést is. Mi is bíztunk valami-
ben, méghozzá abban, hogy ez a száraz pénzügyekrôl szóló rész sem lesz annyira
unalmas… És ha eddig eljutottatok, akkor már nyertünk!

Egy fejezet lezárásakor azt is hozzá szokás tenni, hogy az írás a teljesség igénye
nélkül készült, de jelen esetben még ez a megjegyzés is erôs túlzás lenne, hiszen
harmincvalahány oldalban összefoglalni a sok száz, ezeroldalnyi szakismeretet egy-
szerûen lehetetlenség. Ez nem is lehetett a célunk.

Mert a célunk azt volt, hogy a pénzvilág eddig is sokszor hangoztatott logikus-
ságába ágyazva megismertessük a banki mûködési alapelveket, megértessük egy
bankon kívülálló, ámde a szolgáltatásaikkal folyamatosan találkozó pályakezdô fi-
atal számára a mozgatórugókat, hogy ezek után, kicsit belsôsként és értô módon
tudjatok közelíteni ehhez a speciális témához is. Reméljük, sikerült.

5. Nyíltvégû alap

Az alapnak nem feltétlenül van futamideje, de
lehet elôre meg nem határozott futamidejû is. 
A befektetési jegyek futamidô közben szabadon
vehetôk és visszaválthatók. Az alapok jegyeit jel-
lemzôen a bankokban lehet megvenni, eladni.
Közkedvelt befektetési forma.
6. A tôzsde

A tôzsde egy szigorúan szabályozott piaci hely,
ahol jellemzôen homogén vagy pontos kategóri-
ákba besorolható termékekkel kereskednek.
7. Tôzsdei parkett

Átvitt értelemben a tôzsdének az a terme, ahol
maga a kereskedelem folyik. Ez a parkett néha
elég „csúszós”, voltak már nagy esések, fino-
man szólva, ajakra huppanások is. 
8. Bróker

Tôzsdei üzletkötô, aki egy adott értékpapír-keres-
kedô céget képvisel, és ügyfelei megbízása alapján
ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését
törvény szabályozza, a brókertôl többek között
szakvizsgát és büntetlen elôéletet követel meg.
9. A Budapesti Értéktôzsde – a BÉT

http://www.bet.hu/onlinesz/index.
html
A Budapesti Értéktôzsde Részvénytársaság a
magyar tôkepiac kulcsszereplôje a nyilvánosan

kibocsátott értékpapírok hivatalos kereskedési
platformjaként. A pénzügyi közvetítôi rendszer
fontos eleme, mely alternatívát kíván nyújtani a
finanszírozási források után kutatató szerveze-
tek számára a hitelintézeti finanszírozással
szemben. Egyúttal a befektetési lehetôségek
széles skáláját nyújtja mind a hazai, mind a kül-
földi befektetôk számára, legyenek azok akár
magán-, akár intézményi befektetôk. A BÉT
szekciói, ahol a kereskedés folyik: hitelpapír szek-
ció (kincstárjegy, államkötvény, jelzáloglevél,
vállalati kötvény); részvényszekció (részvény,
kárpótlási jegy, befektetési jegy); származékos
termékek szekciója (határidôs részvény, index,
deviza, kamat stb.); áruszekció (gabona stb.).
Értékpapírokkal kapcsolatos ajánlott

jogszabályok

• 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyv-
rôl 338/A-D.§ 

• 1997. évi XXX. törvény a jelzáloghitelezésrôl
és a jelzáloglevélrôl 

• 2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról 
• 283/2001. kormányrendelet (...befektetés,

árutôzsde, értékpapír stb.) 
• 285/2001. kormányrendelet a kötvényrôl 
• 286/2001. kormányrendelet a kincstárjegyrôl 
• 287/2001. kormányrendelet a letéti jegyrôl
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Mert tudjuk (még ha nem is hisszük el), hogy a pénz önmagában nem boldogít,
de az se tesz boldoggá, ha tudatlanságból még esélyt se adunk magunknak a pénz-
ügyi csapdák elkerülésére vagy a már összeszedett pénzünk értékének megôrzésére,
növelésére. Nem lustaság az, ha nemcsak mi, hanem a pénzünk is dolgozik! Nos,
hát akkor legyen ez a záró bölcs intelem.

Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)

Forint története http://hu.wikipedia.org/wiki/Forint
Banktitokról bôvebben
http://www.bankkartya.hu/?cikk=2578&lap=1
Teljes hiteldíj mutató
http://www.mimi.hu/gazdasag/teljes_hiteldij_mutato.
html
Pénzmosás http://www.mimi.hu/gazdasag/
penzmosas.html
Infláció http://hu.wikipedia.org/wiki/Infláció
Jelentés az infláció alakulásáról
http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_
inflacio_hu
Pénzügyeinkrôl, egyszerûen 
http://tudatosfogyaszto.hu/index.php?option=com_
content&task=view&id=21&Itemid=36
Bankkártya-biztonság
http://www.bankkartya.hu/?oldal=biztonsag

Pénzhamisítás
http://www.hamispenz.hu/index.php?menu=2&cim
=Cikkek
Linkek az oldalról
http://www.hamispenz.hu/index.php?menu=1&cim
=Linkek
Adó és Pénzügyi Ellenörzési Hivatal
http://www.apeh.hu/honlapterkep
Tôzsde http://tozsde.lap.hu/
Tôzsde története http://www.metpress.hu/tozs_inf/
bettort.html
Adócsalás http://hu.wikipedia.org/wiki/Adócsalás
Biztonságos fizetés az interneten http://www.
pointernet.pds.hu/ujsagok/lupe/2005-
01/20050318230126296000000696.html
Internetes biztonság és a phising #1 
http://benceboc.wordpress.com/2007/08/27/
internetes-biztonsag-es-a-phising-1/
Fizetés interneten vagy telefonon
http://www.hitelefon.hu/?us=fogalomtar&id=113
Betétkamatok, hitelkondíciók
http://www.bankkartya.hu/?oldal=kamatok
Buxindex elemzés és egyéb elemzések
http://www.trendlines.hu/technikaielemzes.php

MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?

Ha szeretnél kicsit elmélyedni a tôzsde világában,
próbáld ki a http://enlight.com/capitalism2
oldalról ingyenesen letölthetô Capitalism II. játékot,
amely sok segítséget nyújthat a tôzsdepiac megér-
tésében. 

Ha saját magad szeretnéd pénzügyeidet rendszerez-
ni, ajánlani tudjuk a Microsoft Money legújabb verzió-

ját (http://www.microsoft.com/money), de ha ehhez nem érzed magad elég
profinak, vagy egyszerûen nincs rá szükséged, egy Excel táblázat is bôven
megteszi háztartásod számára. Az Microsoft Excel egyébként kitûnô eszköz
kamatok számolására, különbözô ajánlatok összehasonlítására. Ismerd meg és
használd ki minél jobban. Az Office Online (http://office.microsoft.com)
számos ötletet, ûrlapot és ismertetôt tartalmaz.
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6.  FEJEZET 

Rácz Péter

Európai Uniós ismeretek

Bevezetés: Miért jött létre az Európai Unió?

A„Közös Európa” ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondol-
kodók fejében, mégis csak a második világháború után indult el az integrá-
ciós folyamat Európában. Ennek oka, hogy a II. világháború vége romokban

és megosztottan találta Európát. Történelmi esélyt használtak ki a nyugat-európai
országok, mikor feledve a viszályt leültek a tárgyalóasztalhoz, és pár konkrét
együttmûködés, javaslat mentén tervezni kezdték a kontinens békés jövôjét. 

Stabil elképzelésük szerint a béke fenntartása csak úgy oldható meg, hogy gazda-
ságaikat összekapcsolják. Egyfajta kölcsönös függôség és munkamegosztás kialakítá-
sa volt a cél, hogy elkerülhetôek legyenek a különutas politizálások, valamint az eset-
leges újabb próbálkozások az egyeduralomra. Nyilvánvalóvá vált a segélyakciók ré-
vén, hogy a nemzetközi rend, s benne az Egyesült Államok (lásd Marshall-segély) is
egy integrált és békés Európát kíván. Ezen kívül, a nyugat-euró-
pai országok aggódó figyelemmel tekintettek az
akkor már egyre inkább kibontakozó ke-
let-európai kommunista blokk felé. 

Nem szabad elfelejteni, hogy az
európai összefogás komoly politi-
kai tartalommal bír, ámde a
legfontosabb kapocs mégis a
gazdasági együttmûködés.
Hosszú utat kellett a nyu-
gat-európai országoknak
bejárni, együttmûködésü-
ket türelmesen és óvato-
san kellett elmélyíteniük
ahhoz, hogy vezetô szere-
pet tölthessenek be a vi-
lággazdaságban. Az Euró-
pára jellemzô szociális
gondoskodás magas költ-
ségei, a magas munkabé-
rek rontják az európai
áruk versenyképességét.
Ezt ellensúlyozandó a

123

6



6

124

megoldás az üzemi méretek növelése, a sorozatgyártás és a specializáció lehetett, ami
alapján minden ország más termék gyártását vállalja. Viszont így tágabb felvevô pi-
acra volt szükség, amelynek méretben nagyobbnak kell lennie, mint bármelyik euró-
pai ország területe. A kutatási költségek nagysága szintén elgondolkodásra kénysze-
ríthette az országokat, ugyanis jó pár iparág hatalmas mennyiségû kutatási pénzt igé-
nyel, amit az egyes államok önállóan képtelenek lettek volna megfizetni. Ugyanakkor
az integráció lehetôsége adott volt a földrajzi közelség miatt, így a határok megszün-
tetésével a vállalatok egy sokkal nagyobb piacra jutottak a nemzeti piacok mellett. 

Megkezdôdött a politikai unióra való felkészülés? 

Amennyiben egy Európai Egyesült Államok létrejöttét képzeljük el, akkor a válasz
valószínûleg: nem. Ám kérdéses, hogy például egy közös európai haderô létrejötte
mit jelent, mit jelent Mr. Európa, aki már napjainkban is kvázi európai külügymi-
niszterként járja a világot? 

A politikai unióhoz való út egyik lehetôsége lett volna az „Európai Alkotmányos
Szerzôdés”, amit azonban eredeti formájában elutasítottak több európai országban. 
A szerzôdés elkészülte pedig sokéves munka eredménye volt. Az EU jövôje szempont-

Mi az integráció, és milyen 

fokozatai vannak?

Az integrációnak különbözô fokozatai, amelyeket
nyomon követhetünk az EU fejlôdésén, sôt, elsô-
számú tankönyvi példának tekinthetünk, hiszen
soha, semmilyen államok közötti együttmûködés
nem ért el magasabb szintre, mint a jelenlegi Eu-
rópai Unió. Az úgynevezett szabadkereskedel-
mi övezetbôl (amikor a tagországok között
nincs vám, de minden tagország fenntartja saját
vámjait a nem tagországokkal szemben) alig tíz
év alatt jutottak el a nyugat-európaiak a vám-
unióhoz, amikor is a tagországok között nincse-
nek vámok, továbbá közös vámrendszerük, vám-
tarifájuk van a nem tagországokkal szemben is.
Európában a vámunió kialakítása gyors és egy-
szerû volt, elônyeit pedig kézzelfoghatóan lehe-
tett érzékelni, de a tôke- és a munkaerô szabad
áramlása elôtti akadályok szívósabbnak bizonyul-
tak. A következô fokozat így az, ami képes bizto-
sítani a termelés és szolgáltatás szabad áramlá-
sát: a termelési tényezôk is szabadon áramolnak;
szabad munkaerô és tôkeáramlás van. Ez például
annyit jelent, hogy a tagországok állampolgárai

ott vásárolnak földet, ahol csak akarnak. Az egy-
séges belsô piac 1992. évi létrehozása végül
igazán nagy vívmány volt. Ekkortól beszélünk va-
lóban egységes európai piacról, hiszen sem fizi-
kai, sem elméleti akadályok nincsenek többé, és
például már közös szabványrendszert alkalmaz-
nak a tagállamok.

Mindezzel még korán sincs vége a lehetôsé-
geknek. Már napjainkban is valóság az EU-ban
az úgynevezett valutaunió, amikor is a tagor-
szágokban bevezetik az egységes valutát. Ez
ugyebár a mindannyiunk által jól ismert euró
pénznem bevezetését jelentette, ami nem csak
egységes érméket, de egy egységes pénzügyi
rendszert is megkövetel, amelyben a tagállamok
egyeztetik a gazdaságpolitikáikat. Az EU tehát
jelenleg „Gazdasági és Monetáris Unió”-ként is
mûködik. Hogyan lehet tovább lépni? Elmélet-
ben létezik még az úgynevezett politikai unió
is, ahol a közös gazdaságpolitika mellett közös
a honvédelem, a külpolitika. Ekkor a tagorszá-
gok tulajdonképpen szövetségi országokká vál-
nak, valahogy olyan rendszerbe kerülnek, mint
az Amerikai Egyesült Államokban a szövetségi
államok.
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jából minden fontos téma megvitatására egy úgynevezett Konventet hívtak össze. 
A döntés-elôkészítési, de nem döntéshozatali jogkörrel felruházott Konvent létszáma
megközelítette egy kis ország parlamentjéét, feladata az EU jövôjével kapcsolatos
kérdésekre adható válaszok megfogalmazása és a tagállamok elé terjesztése volt.

Konvent után kormányközi…

aláírás… ratifkáció… 

francia-holland bukta…

Függetlenül az Alkotmányos szerzôdés kudarcá-
tól és attól, hogy milyen szerephez juthat a jövô-
jében, érdemes megvizsgálni az alapötletet és a
leglényegesebb vívmányait. A történelemben
már az elsô alkotmányokban is helyet kapott az
alapvetô emberi jogok felsorolása. Az alkotmány,
mint egy állam legfontosabb alaptörvényeinek
gyûjteménye, arra hivatott, hogy lefektesse a leg-
fontosabb alapelveket, amelyek szerint az adott
társadalom élni fog. Az európai alkotmányról
tudni lehetett, hogy a 2000-ben elfogadott
„Alapvetô jogok európai chartája” nevû doku-
mentum belekerül majd. Ez a Charta hat fô pont-
ban foglalja össze azokat az alapvetô értékeket,
amelyek az alkotmány elfogadása esetén kötele-
zô érvényûek lehettek volna minden uniós intéz-
mény és polgár számára, de amelyeket napjaink-
ban is minden európai ország elfogad. 

Az elsô fejezet az emberi méltóság kérdé-
sét járja körül. Leszögezi, hogy mindenkinek jo-
ga van az élethez, és ennek kapcsán megtiltja a
halálos ítéletek bírósági meghozatalát és a ki-
végzés gyakorlatát. Ezzel összefüggésben az EU-
ban tilos a kínzás, az embertelen bánásmód a
hatóságok részérôl, de például nem teszi majd
lehetôvé az emberi klónozást sem. 

A második fejezet a szabadságjogokat ve-
szi számba. Ennél a pontnál sokunk
számára szinte magától értôdô
jogokat sorol fel a dokumentum,
mégis fontos belegondolni,
hogy ezek a feltételek sok más
országban nem adatnak meg az
embereknek. Ilyen a magánélet-
hez, a családalapításhoz való
jog, a lelkiismereti és vallássza-

badság vagy a gyülekezési szabadság. A Charta
védi a személyi adatokat: a hatóságok, illetve
más személyek nem rendelkezhetnek személyes
adatainkkal, a dokumentum biztosítja a tanulá-
si-elhelyezkedési szabadságot: ott tanulhatunk
és azt, amit akarunk, ott dolgozunk majd, ahol
akarunk. 

A harmadik fejezet az egyenlôség elveit
taglalja. Minden uniós állampolgár, férfi vagy nô,
muszlim vagy keresztény, jobb- vagy baloldali
politikai beállítottságú, zsidó vagy afrikai szár-
mazású, francia vagy magyar ajkú, bármilyen
nemzeti kisebbséghez tartozó, egyenlô jogokkal
és kötelességekkel bír majd. Az EU-ban mind a
munkahelyeken, mind a kulturális életben egyen-
lô feltételek, egyenlô lehetôségek állnak majd az
emberek elôtt – és a szellemi vagy testi fogyaté-
kosok is a társadalom megbecsült tagjai lesznek. 

A negyedik fejezet gyûjtôszava a szolidari-
tás. A munkásoknak, alkalmazottaknak joguk-
ban áll érdekeiket képviselni, szakszervezeti vé-
delmet élvezni, illetve – törvényesen – akár
sztrájkolni is. A munkakörülmények és munka-
idôk méltányosak, emberiek lesznek. Minden
uniós állampolgár élvezheti a társadalombiztosí-
tás és az egészségügyi ellátás szolgáltatásait.

Az ötödik fejezetben az állampolgári jo-
gokról van szó. Minden polgár szavazati joggal
bír, és maga is indulhat képviselôként a válasz-
tásokon. Az EU területén abban az országban
telepedhetünk le, amelyikben jónak találjuk, és
valamennyi uniós dokumentumhoz hozzájutha-
tunk az általunk kért nyelven.

A hatodik, egyben utolsó fejezetben az
igazságszolgáltatás kapcsán a Charta arról
rendelkezik, hogy a pártatlan bíráskodáshoz, a

védelemhez és az esetleges bûncse-
lekmény elkövetésekor az ará-
nyos és nem túlzó büntetésre
mindenkinek joga lesz.���
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Átvezetés az értékrendekrôl az intézményi mûködésre

A nyugati demokráciákban az államhatalom három nagy ágra oszlik: a törvényho-
zásra (parlament), a végrehajtásra (elnök és a kormány), valamint az igazságszol-
gáltatásra (bíróságok). A három szervezet egymástól külön mûködik és egymás
munkáját felügyeli. A parlament jelentôségét az adja, hogy tagjai (a képviselôk)
közvetlenül az ôket megválasztó embereknek felelnek tetteikért, a másik kettô ág
csak a parlamentnek. 

Európai Parlament: az Unió 

demokratikus és mégsem elég

népszerû intézménye

Az Európai Parlament az egyetlen európai testü-
let, amelynek tagjait az emberek – hasonlóan
saját nemzeti parlamentjeikhez – közvetlenül
választják meg, érdekes módon azonban nem
népszerûbb intézmény bármelyik más európai
szervezetnél. Mivel a „nép” küldöttei vannak je-
len, elvileg a parlament tükrözi a leginkább, mit
is gondolnak a közemberek az EU egyes lépései-
rôl. Ahogy a magyar törvények az Országgyûlés-
ben, az EU jogszabályai is – legalábbis egy jelen-
tôs részük – annak parlamentjében születnek. 

A parlament kifejezés minden bizonnyal a
„parler” francia szóból származik, amelynek je-
lentése „beszélni”. Az elsô, ilyen néven nevezett
gyûlések a középkorban az uralkodó tanácskozó
testületeiként szolgáltak, ahol a tanácsosok fon-
tos dolgokról „beszélgettek”. Ha az ember be-
kapcsolja a televíziót és belenéz a parlamenti
közvetítésekbe, ma is hangosan vitatkozó, érve-
lô képviselôket lát, s ha a stílus néha mellbevá-
gó is, a testület nagyon fontos intézménye a de-
mokráciának, az emberek „követei” döntenek a
társadalom életét jövôben meghatározó törvé-
nyekrôl, intézkedésekrôl.

Az Európai Parlament különleges testület:
egyrészt az egyetlen nemzetközi szervezet, ame-
lyet szavazópolgárok választanak és nem politi-
kusok, „fontos emberek” jelölnek ki, másrészt
pedig egy olyan gyûlés, amelyben több nemzet
küldöttei foglalnak helyet úgy, hogy viszonylag
fontos dolgokról tárgyalnak (napjainkban
ugyanis lépten-nyomon találkozhatunk nemzet-

közi gyûlésekkel és intézményekkel, ám egy ré-
szük inkább csak ismerkedés egymással, sem-
mint komoly munka helyszíne). 

Érdekes, hogy az egységes Európa létrehozói
kezdetben nem terveztek nagy közös parlamentet
létrehozni, nem szerették volna ugyanis, ha a
gyûléssel járó „macerák” (viták, egyeztetések) to-
vább lassították volna az amúgy is nehézkes dön-
téshozatalt a tagországok között. 1952–1962-ig
Közgyûlés néven találkozhatunk a szervezettel, és
1970-ig csupán tanácsadással foglalkozott. Ezt
követôen a már Európai Parlamentnek (EP) neve-
zett testület szép lassan erôsödött, például bele-
szólhatott abba a lényeges kérdésbe, hogy milyen
költségvetést fogad el a közösség. 1979-ben va-
lósult meg az, hogy az Unió polgárai közvetlenül
választhattak képviselôket a parlamentbe. A vá-
lasztás már akkor sem volt és azóta sem egysze-
rû kérdés, hiszen a tagállamok mind saját szabá-
lyokkal rendelkeznek a választás lebonyolítására
(van ahol több napon át szavaznak, van ahol csü-
törtökön, van ahol vasárnap stb.). A lényeg: min-
den ötödik évben EP-választásokat rendeznek,
amelyen az egyes országok nemzeti pártjai indul-
nak, azok képviselôjelöltjei megválasztásuk ese-
tén már az EP tagjai lesznek. 

Az Európai Parlament a franciaországi
Strasbourg városában tart plenáris ülést, bizott-
ságai az Unió székhelyén, Brüsszelben dolgoz-
nak. A parlamentnek vannak elnökei, alelnökei,
üléseinek elôkészítésében bizottságok vesznek
részt, tehát nagyon hasonló elven mûködik, mint
a nemzeti parlamentek. A parlament minden hó-
napban egy hetet ülésezéssel tölt, amelyeken a
viták, szavazások, vagyis a döntések zajlanak.
Az ülések anyagainak elôzetes megvitatását,
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A Bizottság: az Európai Unió nem létezô „kormánya” 

Az embereknek néha elegük van a politikából, és ezt nemcsak a népszerû István, a
király rockoperából tudhatjuk, hanem elég kimenni az utcára, és máris fülünkbe jut
egy-egy politikus vagy párt szidalmazása. Az is megfigyelhetô, hogy az emberek
többsége nem a parlamentet szidja ilyenkor, hanem a kormányt. Ennek legjobb ma-
gyarázata az, hogy a döntéshozatalban kétségkívül a kormány hatásköre a leglát-
ványosabb. Az Európai Bizottság felállása és jogkörei nem hasonlítanak egy nem-
zeti kormányéhoz, ám mûködésében és fontosságában megfigyelhetô bizonyos pár-
huzam. Szóval, az európaiak is inkább szidhatják a Bizottságot, mint a Parlamentet.
Ezt különben meg is teszik, ha mással nem, már azzal is, hogy az EU kormányának
becézik. Az EU-t ellenzôk és az EU-ról kevesebbet tudók sem véletlenül mutogat-
nak mindig Brüsszel felé („Brüsszel parancsol”, „Brüsszel olyan, mint Moszkva”, a
„brüsszeli vízfej”), hiszen Brüsszel a Bizottság központja. 

Az Európai Bizottság független intézmény, amelynek fô feladata a közösségi ér-
dekek képviselete. Felmerülhet a kérdés, hogy a közösségi érdekeket miért nem a

szakmai elôkészítését az egyes bizottságok vég-
zik, amelyet az ülésen egyik képviselôjük ismer-
tet a többi képviselôvel. 

Az Európai Parlament az 1987 óta létrejött
uniós szerzôdések alapján egyre erôsebb EU-in-
tézménnyé növi ki magát: bár a nemzeti parla-
mentekkel ellentétben az EP nem bír önálló
törvényhozó erôvel, mégis egyre inkább nélkü-
lözhetetlen szervvé válik az Unió döntéshozata-
lában, egyre több olyan kérdés van, amely el-
döntéséhez a beleegyezése szükséges. Látni
kell, hogy az Európai Unióban az intézmények
között nagy tülekedés folyik a hatáskörökért,
vagyis azért, hogy milyen kérdésben dönthetnek.
Az Európai Parlament beleszólhat az Unió költ-
ségvetésébe (vagyis, hogy mire mennyit költ az
EU), adott esetben még el is utasíthatja azt. Az
uniós jogszabályok megalkotásában is részt
vesz, de ebben együtt kell mûködnie a kormá-
nyok képviselôibôl álló Miniszteri Tanáccsal.
Harmadik fontos terület, ahol az EP hatalmat
gyakorol, az EU „kormányának”, az Európai Bi-
zottságnak az ellenôrzése – a Bizottság kijelölé-
se az ô dolga, és ha a „kormány” rosszul végzi
a munkáját, az európai parlamenti képviselôk
2/3-ának szavazatával a Bizottság leváltható. 

A parlamenti vitákban a nemzeti országgyû-
lésekhez hasonlóan politikai pártok mérik össze

erejüket, azonban érdekes módon a pártok nem
országonként, hanem politikai irányzatonként
állnak fel. A jelenleg legnagyobb csoportosulás
az Európai Néppárt, amely az európai konzerva-
tív pártok különbözô nemzetiségû tagjait tömö-
ríti. Ebbe a frakcióba tartozik hazánkból a Fidesz
– Magyar Polgári Szövetség és a Magyar De-
mokrata Fórum (MDF). Másik frakció az Európai
Szocialisták Pártja, amelynek tagjai a Magyar
Szocialista Párt (MSZP) küldöttei. A Liberális De-
mokrata és Reformpárthoz tartoznak a liberális
pártok, így a magyar Szabad Demokraták Szö-
vetsége (SZDSZ) is. Rajtuk kívül persze több tö-
mörülés is megtalálható az EP-ben, például zöl-
dek, eurószkeptikusok. 

Európai parlamenti képviselônek lenni nagy
felelôsség, hiszen politikai csoportja érdekein túl
saját hazájának érdekeit is képviselnie kell az il-
letônek. Szakmai hozzáértés és nyelvtudás is
szükséges, és természetesen a munkával az ott-
hontól való 5 évi távollét jár együtt (na persze
viszonylag sokat lehet hazautazni). A képviselôk
megítélése változó, sokak szerint legtöbbjük
karrier-politikus, mások éppen arra mutatnak rá,
hogy a nemzeti politikában bukott politikusok
menekülnek az EP-be. Fizetésük mindenesetre
általában jóval nagyobb, mint otthoni képviselô-
társaiké. 
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Parlament képviseli? Míg a Parlamentben az egyes képviselôk saját vagy hazájuk,
régiójuk véleményét képviselik, addig a Bizottságban senki nem képviseli a saját or-
szágát. A közösségi érdek, így mint egységes egész, mint az EU érdeke jelenik meg.
A Bizottságnak elôkészítési szerepköre van törvényekrôl, politikákról, programok-
ról. Vagyis innen indulnak ki a tervek, hogy aztán a Tanács és a Parlament bólin-
tása után megint a Bizottság feleljen azok végrehajtásáért. Ily módon az Európai
Unió egész mûködése szorosan összefügg a Bizottság létével. 

A Bizottságnak kettôs jelentése van. Egyrészt jelenti azt a 20 fôs testületet,
amelynek tagjai felosztják egymás között a közösségi politikákat, és állampolgársá-
guktól függetlenül kötelesek elôsegíteni területüket az EU érdekében. Másrészt je-
lenti a 20 fôs testületet kiszolgáló intézményt, amelyet nagyon gyakran kritikával
illetnek túlzott bürokratizmusa miatt. Minden politikai területhez tartozik egy-egy
fôigazgatóság, ahol több százan is dolgoznak. A pozíciók kinevezési rendje is rend-
kívül szabályozott. A tisztségviselôket, hivatalnokokat, fordítókat, adminisztrátoro-
kat az egyes országok népességszáma szerint választják ki, többnyire szigorú és ne-
héz felvételi eljárás során. 

A Bizottság minden lépésével felelôséggel és adott esetben beszámolással tartozik a
Parlamentnek. Minden törvényjavaslatában az összeurópai érdeket kell szem elôtt tar-
tania. Az sem mellékes ugyanakkor, hogy olyan javaslatokkal kell elôállni a testület-
nek, amelyeket érdemes vagy szükséges EU szinten szabályozni. Azokban az esetek-
ben, amikor a nemzeti szabályozás elegendô, a Bizottságnak háttérbe kell szorulnia. 

A Bizottság az Európai Bírósággal együtt ôrködik az európai jogszabályok be-
tartásán. A versenyjogi biztos például folyamatosan rettegésben tartja a nagyobb
vállalatokat. Az is gyakori, hogy egy ország elmarasztaló levelet kap a Bizottság-
tól, amiért megsérti a közösségi jogot. Ilyenkor az adott országnak rövid határidôn
belül magyarázatot kell adni a „félrelépésért”. Ha nem sikerül rendezni az ügyet, ak-
kor a Bizottság „feljelenti” a tagországot a Bíróságnál. 

Demokratikus deficit

Mi nekünk, állampolgároknak a lényeg? 
Mostanra bizonyára már felmerült bennünk a kérdés, hogy mire jó ez az egész? Miért
költünk mindannyian euró milliókat az intézményekre, mire jó az Unió azon túl, hogy
alapvetô állampolgári jogainkat garantálja, és hogy fenntartja a békét Európában?

A válasz: ezer gyakorlati elôny miatt is. 
Az Európai Unióban bárhol vállalhatunk munkát, bárhol vásárolhatunk lakást,

bárhol megvehetjük új kanapénkat, bárhol nyithatunk kávéházat – az EU-ról szóló
népszavazás idején hallhattuk a szlogeneket, amelyek nagy vonalakban természe-
tesen igazak, csakhogy a lényeg mindig a részletekben rejlik. Az egységes Európa
létrehozásának nagy célja éppen az volt, hogy egy nagy, közös piaccá váljon, ahol
nem kellenek útlevelek, ahol nem kell vámot fizetni egymásnak, vagyis ahol az
áruk, a személyek, a tôke és a szolgáltatások korlátozások nélkül mozoghatnak.
Az alábbiakban ezeket a területeket vizsgáljuk meg. 

Az egységesülés fô akadálya az volt, hogy az egyes országok különbözô törvények-
kel szabályozták e területeket, és leginkább olyan jogszabályaik voltak, amelyek ter-
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Az áruk szabad mozgása 

Az Európai Unió piaca úgy mûködik, mint egy
nemzeti piac. Egy rendszer, belsô elválasztó fa-
lak nélkül. Az árukat, bármilyen tagállamból is
érkezzenek, ugyanolyan feltételek mellett árusít-
ják a spanyol vagy az osztrák piacon; egyik or-
szágban sem vetnek ki rájuk nagyobb adót, mint
az adott állam saját áruira. Maradva a példák-
nál: a magyar sertéshúst Madridban ugyanakko-
ra adó fogja terheli, mint a spanyol húst, Bécs-
ben pedig akkora, mint az osztrák húst. (A ma-
gyar húsipari vállalkozó pedig eldöntheti, hova
érdemesebb szállítani.) A más tagországból
származó árukra csak bizonyos esetekben lehet
kivetni magasabb adót: ha az import közérdeket
sért, vagy ha például a beszállított állatok te-
nyésztése, az élelmiszerek termesztése nem fe-
lelt meg egészében az egészségügyi elvárások-
nak.  Ezen a ponton válik jobban érthetôvé, mi-
ért kéri az EU többek között tôlünk is (vagy a
most csatlakozott Romániától), hogy fejlesszük
az állategészségügyi ellenôrzéseket, az élelmi-
szerbiztonságot. Nemcsak az egészségünkrôl
van szó, hanem a kereskedelmünk érdekérôl is!

Az uniós tagállamok között
nincs vámfizetés, a kívül-

rôl érkezô árukra
azonban

egységesen meghatározott vámot vetnek ki,
bárhol is lépjen be az EU területére, Szicíliában
vagy az észak-francia partoknál. Egy tunéziai ke-
reskedônek a szicíliai vámhivatalnál befizetett
vám után már szabad útja van bármelyik uniós
tagállam piacára újabb befizetések nélkül. 

A személyek szabad mozgása 

Az unió egyik legfontosabb szerzôdésében, a
„Maastrichti szerzôdés”-ben az áll, hogy min-
den uniós állampolgár alapvetô joga az EU terü-
letén a mozgásszabadság. Nem mindegy azon-
ban, hogy milyen céllal teszi ezt a büszke polgár.
Ugyanis más szabályok vonatkoznak a más or-
szágokba utazókra, más szabályok a külföldön
munkát vállalókra és egy kicsit mások a külföld-
ön céget alapítókra. 

Az uniós szabályok kimondják, hogy minden
más tagállamból jövô munkavállalónak ugyan-
olyan jogai vannak, mint a helyi dolgozóknak. Ez
nagyon fontos elv, mivel ez teszi lehetôvé, hogy
például egy magyar bányász spanyolországi bá-
nyákban is munkát kapjon, s ráadásul nem ala-
csonyabb fizetésért,
hanem ugyan-
annyiért,

mészetesen saját érdekeiket védték a többi államéival szemben. Ahhoz, hogy egyenlô,
de mégis mindenki számára elfogadható feltételek alakuljanak ki, minden tagállamnak
fel kellett adnia az áruk, a személyek, a tôke és a szolgáltatások beáramlását korláto-
zó szabályait, és nyitottá kellett válnia. A lebontott korlátok helyére az EU új joganya-
got helyezett, amely már egységesen szabályozta a kérdéses viszonyokat. Ez a folya-
mat persze nem ment gyorsan, egészen pontosan már közel négy évtizede szakadatla-
nul tart, és a bennünket is érintô uniós bôvítéssekkel sem ér még véget.
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mint egy helyi munkás. A munkaadó is jól jár,
mert külföldrôl esetleg képzettebb emberekre
tesz szert ugyanannyi bérért. A külföldi munka-
vállalás fogas kérdése a társadalombiztosítási
járulékok ügye, vagyis, hogy egy több országot
megjárt és nyugdíjba vonuló bányásznak melyik
ország nyugdíjbiztosítójától érkezik majd pihenô
éveiben a nyugdíja. A válasz, amelyen az uniós
szakemberek napjainkban is dolgoznak: mind-
egyiktôl, az adott munka és az adott TB-rend-
szer kifizetései alapján. 

Vannak olyan foglalkozásúak, akik nem alkal-
mazotti munkakörben próbálnának szerencsét
egy másik tagállamban (orvosok, kereskedôk,
kézmûvesek…), számukra a letelepedéssel lehe-
tôség nyílik a vállalkozások alapítására. Az egye-
düli akadály a diplomájuk, képesítésük adott or-
szágban történô elfogadása lehet, de ez sem je-
lent már manapság megoldhatatlan problémát: a
tagállamok a legtöbb területen már kidolgozták
a diplomák honosítását. A cégalapításnak, fenn-
tartásnak is lehetnek akadályai: ha valaki mérge-
zô anyagokból szeretne olcsón vegyi termékeket
elôállítani vagy pénzmosására mûködtet „ali-
bicéget” egy másik országban, akkor ezentúl se
a nemzeti diszkriminációra gyanakodjon, amikor
a helyi hatóságok fellépnek ellene. 

Általános szabály, hogy bármely uniós állam-
polgár három hónapig engedély nélkül utazhat
az unió területén. Ennél hosszabb tartózkodás-
nál (tanulás, munkavállalás, letelepedési szán-
dék) már tartózkodási engedélyre van szükség –
ennek megszerzése sem nehéz, ha az illetô ké-
pes elfogadható indokot és jövedelmet felmutat-
ni a hatóságoknak. 

A tôke szabad mozgása 

Valamennyi közül talán ez a legegyértelmûbb: mi
értelme lenne szabadon letelepednem, szabadon
munkahelyet választanom, ha az abból fakadó
vagyonomat nem vihetném magammal egy
újabb költözködéskor? A tôke szabad mozgásá-
nak elvét 1990-ben fogadták el, azóta a gazda-
sági unióhoz nem is lehet csatlakoznia olyan ál-

lamnak,
amely ezt a
feltételt nem
fogadja el. Érthe-
tô azonban, hogy e te-
rületen is megmaradtak bizo-
nyos esetekre a korlátozások: az adott
állam nem tárhatja szét a kezét, ha egy más tag-
államból érkezô vállalkozó adót csal vagy pénz-
mosásban vesz részt. Ilyenkor a jogtalanul szer-
zett tôkét bizony a helyi hatóságok megállíthat-
ják a határon, a banki átutalásnál. 

Jelenleg is komoly változásokon megy át a
tôke szabad áramlásának ügye. Ilyen például a
banki szolgáltatások egységesítésének kérdése.
A pénzügyi szolgáltatások jelentôs része, köztük
a lakossági banki szolgáltatások piacai az EU-
ban távol vannak az egységes piactól elvárt jel-
lemzôktôl. Egyes tagállamokban aggályokat kelt
a bankok tartósan magas jövedelmezôsége, a
nagyfokú piaci koncentráció, valamint a piacra
való belépést egyértelmûen akadályozó ténye-
zôk együttes jelenléte. 

A Bizottság ezért terjesztette elô javaslatát
az egységes fizetési térség létrehozására. Ennek
célja az, hogy a határokon átnyúló – hitelkár-
tyás, betéti kártyás, elektronikus banki utalásos,
közvetlen terheléses vagy más módon történô –
fizetési mûveletek ugyanolyan könnyûek, olcsók
és biztonságosak legyenek, mint a tagállamokon
belüli „nemzeti” fizetési mûveletek. A szolgálta-
tók így talán majd képesek lesznek egymással
versenyezni és szolgáltatásaikat EU-szerte kínál-
ni. A Bizottság által javasolt irányelv biztosítaná
a fizetési piacokhoz való tisztességes és nyílt
hozzáférést, valamint növelné és egységesítené
a fogyasztóvédelmet. A hatékonyabb és ver-
senyképes fizetési piac révén az európai polgá-
rok kevesebbet is fizetnek a banki alapszolgálta-
tásokért.



6

131

Európass és a Képesítési Keretrendszer (EKKR)

Mint láttuk, a személyek szabad mozgásának lehetôsége adottság Európán belül,
de a gyakorlati megvalósulása már nehezebb ügy, hiszen munkát kell találni egy
idegen nyelvû országban, vagy felvételiznünk kell egy eltérô oktatási rendsze-
rûben. 

Hogyan tudom munkavállalóként bizonyítani képességeimet? Hogyan tudok kül-
földi egyetemre és szakmai képzésre jelentkezni? 

Az Európass gyakorlatilag egy tanulmányi-szakmai önéletrajz vagy inkább iga-
zolványcsomag. Használata nem kötelezô, papíralapú és internetes változatban is
létezik. http://www.europass.hu Lényege, hogy egy „csomagba” fogja össze va-
lamennyi oktatási-képzési eredményünket, nyelvvizsgánkat és munkatapasztala-
tunkat – az európai szabványnak megfelelô önéletrajzot, a nyelvi képesítéseket rög-
zítô nyelvportfoliót, az elvégzett tanulmányokat regisztráló MobiliPasst –, elvileg
megkönnyítve például a saját államunkon kívüli munkavállalást. 

Ez a dokumentumgyûjtemény azonban nem teszi lehetôvé a képzettségek szint-
jének összehasonlítását, így nem oldja meg az oktatási és szakképesítések legna-
gyobb problémáját, nevezetesen azt, hogy ezeket a dokumentumokat (nyolc szak-
ma kivételével) nem ismerik el automatikusan egy másik államban. Egy középisko-
lai, egyetemi diploma másik tagállambeli honosítása gyakran iszonyatos bürokrati-
kus küzdelemmel jár, rengeteg ideig tart és nem is olcsó. 

Az egész életen át tartó tanulás keretében jön létre az úgynevezett Európai Képesí-
tési Keretrendszer (EKKR). Az EKKR a képesítések leírásának közös nyelve, amely se-
gíti a tagállamokat, a munkaadókat és a polgárokat, hogy összehasonlíthassák az EU
különféle oktatási és képzési rendszereiben megszerezhetô okleveleket.  Az EKKR-re
azért van szükség, mert az emberek túlságosan gyakran szembesülnek akadályokkal
képzettségük elismertetése ügyében egy másik tagállamban – akár munkakeresés köz-
ben, akár tanulmányaik folytatásának tervezésekor. Egy francia munkaadót például
elriaszthat egy magyar alkalmazott felvételétôl, ha nem érti, milyen szintû képesítés-
nek felel meg a jelölt által bemutatott iskolai bizonyítvány. 

A szolgáltatások 

szabad mozgása 

Végül essék szó a szolgáltatásokról is, amely te-
rület bizonyos értelemben megfoghatatlan. Mi
számít szolgáltatásnak az uniós téma szempont-
jából? Az a tevékenység, amelyet valamilyen
anyagi ellenszolgáltatás ellenében végez egy
olyan ember vagy cég, aki/amely idôszakosan
egy másik tagállamban adja el termékét. Van-
nak szolgáltatások (például a mobiltelefonos cé-
geké, bankoké), amelyek korlátozás nélkül ver-
senyeznek egymással, a helyi szolgáltatókkal
azonos helyzetben vannak. Vannak azonban

olyan területek, például a villamosenergia- és a
gázszolgáltatás, ahol az állam védeni akarja a
lakosokat, és nem hagyja (egyelôre) a piac teljes
felszabadítását. 

Nemcsak a szolgáltatás nyújtóját nem lehet
akadályoztatni, de annak igénybevevôjét sem:
nem lehet megtiltani egy holland vesebetegnek,
hogy egy híres német magánkórházba menjen
kezeltetni magát. Az Unió szakemberei ezen a
területen még sok orvosolni valót látnak, új uni-
ós jogszabályokkal próbálják feloldani a szolgál-
tatások szabad áramlását akadályozó jogi prob-
lémákat, amely a tagállamokat is rendkívül mó-
don megosztja. 



én met

na gol

6

132

Az Európai Képesítési Keretrendszer központi eleme az a nyolc referenciaszint,
amely azt írja le, amit a tanuló tud, megért és képes megtenni. Egyszóval a tanuló
tanulási eredményeit fejezi ki tekintet nélkül arra a rendszerre, amelyben az adott
képesítést megszerezték. Az EKKR referenciaszintjei így eltolják a hangsúlyt a ha-
gyományos megközelítésrôl, amely a tanulás formai elemeit részesítette elônyben,
a tanulási eredmények értékelése irányába. Az EKKR felöleli a köz- és felnôttokta-
tást, a szakoktatást és -képzést, valamint a felsôoktatást. A nyolc szint a képesíté-
sek teljes skálájára kiterjed a kötelezô oktatás végén megszerzettektôl egészen a fel-
sôfokú és szakmai oktatás és képzés legfelsô szintjén kiadottakig. 

Az EKKR nem fogja helyettesíteni az Európasst, hanem sokkal inkább kiegészíti
azt.  Az Európasst a Bizottság ígérete szerint olyan irányban fejlesztik majd tovább,
hogy az EKKR rendszerét is figyelembe vegye. Az Európass diplomamelléklete ezen-
túl például be fogja sorolni, hogy az illetô által elvégzett egyetem vagy fôiskola mi-
lyen EKKR-szintnek felel meg.

Némán Bábelbe?

Mondani sem kell, hogy az EU-ban minden or-
szág a saját nyelvét használja a hétköznapok-
ban. Mivel azonban az integráció éppen arról
szól, hogy közeledünk egymáshoz, ezért a nyelv-
használat fontos kérdéssé fejlôdött több szem-
pontból is.  Egy uniós polgárnak ugyan nem kö-
telezô, de nem árt, ha tud valamely jelentôsebb
világnyelven társalogni. Mostani összeállítá-
sunkban megvizsgáljuk a magyarok nyelvtudá-
sát az európaiakhoz viszonyítva. Arról is szó-
lunk, hogy az EU politikai életében mit jelent a
10 új tagország nyelvének hivatalossá válása. 

Sajnos a magyar fiatalok a leginkább hátrá-
nyos helyzetûek nyelvi szempontból Európában.
Egy friss felmérés szerint a 15 éven felüliek kö-
rében hazánkban beszélnek a legkevesebben
idegen nyelvet. A felmérés során nyolcadikos di-
ákoknak mondatokat kellett lefordítani, mint
például a „kérek egy pohár vizet” vagy „egy
csoporttal vagyok itt, de eltévedtem”. Még ki-
mondani is rossz, de minden harmadik diák
szomjan halna, ha ezen múlna az élete. 

„Nyelvtudás nélkül nem mész semmire az
Európai Unióban” – talán nem egyszer fejedhez
vágta már ezt a mondatot az osztályfônököd
vagy a nyelvtanárod. Nos, ez egyszer biztos: iga-
zuk van. Az EU-ban ugyan valamennyi tagország
nyelve hivatalos nyelv, ám a gyakorlatban az

egyenlô nyelvek között is vannak egyenlôbbek,
amelyeket munkanyelvekként jelölnek meg. Az
angol és a francia a legfontosabb, néha a német
és a spanyol is jól jöhet azért. (Talán nem meg-
lepô, hogy még ezek között is az angol viszi el a
pálmát). Az ifjú EU-polgároknak különösen nem
árt, ha beszélnek ezek közül egyet-kettôt. Ez se-
gítheti az utazásukat, a tanulásokat és a munka-
vállalásukat. 

A diákévek egyik rossz emléke a nyelvtanu-
lás, hiszen az idegennyelv-oktatás gyakran ala-
csony színvonalú, és a nyelvvizsga közeledô idô-
pontja álmatlan éjszakákat okozhat addig, amíg
nagy nehezen sikerül túllenni rajta. Elmondható,
hogy az EU nem szabályozza egységesen a
nyelvvizsgákat, tehát nem létezik hivatalos 12
sárga csillagos bizonyítvány. Sôt, még a tagor-
szágok között is csak egynéhány szabályozza ál-
lami szinten a nyelvvizsgázást. Attól tehát nem
kell tartani, hogy elvárnak majd tôlünk valamifé-
le „európai nyelvvizsga-papírt”. 

Az érem másik oldala viszont az, hogy az eu-
rópai gyakorlatban a felhasználók, vagyis a fel-
sôoktatási intézmények és a munkáltatók hatá-
rozzák meg, hogy milyen bizonyítványokat fo-
gadnak el. Az is elôfordul, hogy semmilyen pa-
pírra nincs szükség, ugyanis inkább a tényleges
nyelvtudást próbálják felmérni saját rendszereik
alapján. Persze elsô körben szükség lehet papí-
rok beküldésére is (például külföldi egyetemre
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E-government az EU-ban

Az elektronikus kormányzati rendszerek létrehozása és fejlesztése világszerte lehe-
tôséget jelent a közigazgatás modernizációjára. Csökkenthetôek a közigazgatás
költségei, gyorsabbá és kényelmesebbé válhatnak az ügyintézések, hatékonyabb le-
het az állampolgárok és vállalkozások kommunikációja az állami intézményekkel.
Az európai integráció szempontjából még további elônyök mutatkoznak: a modern
közigazgatási szolgáltatások közötti átjárhatóság nagy részben hozzájárulhat Euró-
pa versenyképességének a növeléséhez.

Fontos leszögezni, hogy a tagállamok nem rendelkeznek egységes közigazgatási
rendszerrel. A gyakran történelmi hagyományok alapján mûködô közigazgatási be-
rendezkedések harmonizálása azonban elkerülhetetlen folyamat az EU alapelvei mi-
att, a közös politikák célkitûzései pedig sok tekintetben megkívánják a tagállamok-
tól a közel hasonló megoldásokat és eredményeket. Ennek ellenére az unió terüle-
tén mozgó állampolgárok, az egységes piacon mûködô vállalkozások napjainkban
is adminisztratív akadályok tömegével találkozhatnak ügyintézéseik során. Egy vál-
lalkozás beindításakor például eltérô feltételeknek kell megfelelni az egyes tagál-
lamokban. 

Közös uniós célkitûzésként fogalmazódott meg tehát, hogy a tagállamok azonos
elektronikus kormányzati szolgáltatásokat nyújtsanak, ezek mindegyike hasonló el-
ven mûködjön, és ideális esetben Európa-szerte használhatóak legyenek egy másik
tagországból is. Az EU a lisszaboni célkitûzésekhez hasonlóan 2010-et jelölte meg
céldátumként az e-kormányzati rendszerek harmonizálására és bôvítésére. Ekkorra
a tervek szerint évente több százmilliárd eurót lehet majd megtakarítani a szolgál-
tatások által, miközben általános értelemben véve is javul az államigazgatás és az
ügyintézés színvonala. 

való jelentkezéskor), szóval ilyenkor nem árt, ha
van valamilyen dokumentum. Sajnos valószínû-
síthetô, hogy ennek a követelménynek a magyar
állami nyelvvizsga nem felel majd meg, hanem
inkább egy nemzetközi szinten elismert vizsga-
papír lehet a befutó (például cambridge-i vagy
Goethe intézeti). Ezeknek pedig se szeri, se szá-
ma, tehát, aki sok helyre jelentkezik, annak
elôbb-utóbb sokféle papírra lesz majd szüksége. 

Éppen a zûrzavar elkerülése miatt az Európai
Unió felkérte a tagországokat, hogy az Európa
Tanács (ET) ajánlásait alkalmazva vizsgálják meg,
hogyan lehet a különféle országokban, különféle
vizsgaközpontokban letett nyelvvizsgákat össz-
hangba hozni. (Az Európa Tanács egy regioná-
lis nemzetközi szervezet, amelynek székhelye
Strasbourg. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll
bármely olyan európai állam elôtt, amely elfogad-

ja a jogállamiság intézményét és garantálja ál-
lampolgárai számára az alapvetô szabadság és
emberi jogokat. A Tanács egyik legfontosabb
eredménye az Emberi Jogok Európai Egyezményé-
nek 1950-es elfogadása volt. Ennek keretében ál-
lították fel az Emberi Jogok Európai Bíróságát,
amely az emberi jogok legfôbb európai bírói fóru-
ma. Az Európa Tanács laza, kormányközi együtt-
mûködés keretében jött létre, és – szemben az
Európai Tanáccsal és az Európai Unió Tanácsával
– nem az Európai Unió intézménye.)

Az ET hatfokozatú vizsgarendszert ajánl kü-
lönben. A feladat tehát magyar részrôl nem
más, mint az eddigi három fokozatot (alap, kö-
zép, felsô) átvariálni 6 fokozatosra, amitôl már-
is európaibb lenne a magyar rendszer is. A lé-
nyeg úgyis az, hogy tudjad és beszéljed a nyel-
vet, és ne csak papírod legyen róla. 



Az Európai Bizottság 2005-ben végzett közvélemény-kutatása arról tanúskodik,
hogy az európai állampolgárok szerint az e-közigazgatás elterjedéséhez az ügyinté-
zési lehetôségek népszerûsítésére lenne szükség, és arra, hogy a szolgáltatásokat
eleve úgy alakítsák ki, hogy azok mindenki számára elérhetôek és használhatóak le-
gyenek. Az úgynevezett Páneurópai e-kormányzati szolgáltatások (PEGS –
PanEuropean e-Governments) az Európai Unió szempontjából leginkább kiaknáz-
ható szolgáltatásokat foglalja magában, tehát azokat, amelyek például az uniós ál-
lampolgárok egyik államból a másikba való költözésekor jelentkeznek. Szintén fel-
mérték, hogy mik a prioritásai azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ténylegesen az
egységes piacra léptek termékeikkel és szolgáltatásukkal. A hasznosság szerinti sor-
ba állításakor az alábbi tényezôket vizsgálták: kereslet, hasznosság (idô és költség-
megtakarítás), a szükséges erôfeszítés mértéke, amellyel a kormány által megvaló-
síthatóvá válik a szolgáltatás, technikai megvalósíthatóság.

A Törpe és az Óriás

Napjaink térképein közel kétszáz önálló államot van módunkban megszámolni. Ezek
ezernyi szállal kötôdnek egymáshoz. A világgazdaság globalizálódása gyökeresen meg-
változtatta a nemzetállamok gazdasági berendezkedését, sôt a külpolitikák újraértelme-
zését is szükségessé tette. A specializáció és a munkamegosztás kölcsönös függôséget
eredményezett. A globális világgazdaság fontos szereplôi a transznacionális (multinaci-
onális) vállalatok, amelyek keretében a nemzetközi együttmûködésbôl nyerhetô elônyök
kihasználásának új lehetôségei nyíltak meg a közvetlen külföldi tôkebefektetéseken, a
közös vállalkozásokon, az alvállalkozói kapcsolatokon és a koncessziókon keresztül.
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A világgazdaságot alkotó nemzetgazdasági rendszereknek több nagy centruma
van: az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Kína, Oroszország és közöttük az Euró-
pai Unió. Ezek tartják kezükben a termelés és a nemzetközi kereskedelem túlnyomó
részét. Jelentôs hatáskörrel rendelkeznek, így körülöttük rendezôdnek a közepesen
fejlett vagy elmaradott országok is. 

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájáról azért érdekes beszélni, mert
több „nagy ember” híressé vált mondata is hozzá kapcsolódik. Henry Kissinger volt
amerikai külügyminiszter gunyoros kérdése feledhetetlen az európaiaknak: „Kit kell
felhívnia, ha Európával akar beszélni?”. A magyarázathoz nem kell más, mint meg-
érteni a közös politika sanyarú sorsát. 

A külpolitika és a külgazdasági politika igen sok területen érintkezik. Erre jó pél-
da a rendszerváltó országokkal, köztük hazánkkal létrehozott „Európai megállapo-
dások” még az 1990-es évek elején, ami egyben jelentett politikai közeledést hazánk
felé, ugyanakkor a gazdasági együttmûködés alapköveit is lerakta. És ha már a bôví-
tésnél járunk, arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy minden egyes új bôvítés növel-
te a közösséget érintô külügyi kérdések számát. Tegyük fel ugyanis, hogy Spanyol-
ország nem EU-tag. Ebben az esetben az EU-nak köze nem lett volna ahhoz a törté-
nethez, amikor Spanyolország és Marokkó egy focipályányi szigetecske (csak kôbôl)
miatt majdnem háborút indított egymás ellen. De mivel Spanyolország EU-tag, azért
innentôl kezdve az EU-ra is tartozott a sziget-ügy békés rendezése. 

A közös kül- és biztonságpolitika létrehozását két szempont vezérelte. Elôször is
90-es évek elején végbement geopolitikai földindulás: a kommunista rendszerek s
ezzel együtt az úgynevezett bipoláris (kétpólusú: kelet–nyugat) rendszer felbomlá-
sa, Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása mind-mind új kérdéseket
vetett fel. Az Európa közepén magukra maradt rendszerváltó országoknak is nyúj-
tani kellett valami biztonságot az átmeneti idôszakban. Másodszor, az Európai Unió
közben felpörgött gazdaságilag, közös pénzzel rendelkezik már, és a világ vezetô
gazdasági hatalma. Kérdésként merült fel, hogy miként lehet egy gazdaságilag erôs
térség viszonylag gyenge külpolitikailag. Hogy egy újabb nevezetes elszólást idéz-
zünk, emlékezzünk meg Jacques Delors toposszá vált véleményérôl, amely az Uni-
óról, mint „gazdasági óriásról és politikai törpérôl” beszélt. 

A 27 tagú EU a világ legnagyobb kereskedôje

Magyarország egy olyan politikai-gazdasági közösség tagja, amely a világ legna-
gyobb gazdasági, kereskedelmi és befektetôi tényezôje. A világkereskedelem mintegy
egyötödét az EU bonyolítja le, aktív befektetô a világ minden táján, és a fejlôdô
országok számára is az Unió adja valamennyi nagy állam(szövetség) közül a legtöbb
segélyt. A közös vámunióval védett európai közösség a külsô államokkal közös ke-
reskedelempolitikát folytat, amelyet a tagállamok nevében leginkább az Európai Bi-
zottság irányít. 

A közös kereskedelempolitika alapja az, hogy az Unió közös vámhatárral rendel-
kezik, ezért területére bármelyik határmenti tagállamba lépjen is be a külföldi keres-
kedô, ugyanazt a vámot kell kifizetnie.  A másik fontos elv, hogy az Unió kereske-
delmi megállapodásait nem külön kötik meg a tagországok egy harmadik állammal,
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hanem közösen – az Európai Bizottság által és az Európai Tanács jóváhagyásával.
Ugyanígy a Bizottság irányításával közösen határoznak az uniós gazdasági-kereske-
delmi irányvonalakról, tervekrôl. Például a Bizottság lép fel akkor is, ha egy külföldi
árút az uniós piacon az ottani árnál olcsóbban kezdik árusítani, vagy ha olyan mér-
tékû támogatás van egy külföldi árun, amely megsérti az Unió vámszabályait. 

A közös pénz, az euró

Magyarországon még nem használjuk, tôlünk
nyugatra viszont már szinte csak euróval fizet-
nek. Immáron 5 éve, hogy a közös európai pénz,
az euró elindult hódító útjára, létrejöttével kife-
jezvén Európa egységét. 2002. január. 1-jén az
Európai Unió tizenegy országában jelentek meg
az új, fényes pénzérmék és ropogós papírban-
kók, hogy aztán pár hónapos átmeneti idô után
véglegesen meghódíthassák Európa pénztárcáit.
Habár fél évtized nem hosszú idô, fôleg nem a
gazdaságban, mégis ma már mi sem természe-
tesebb annál, hogy mindenhol, mindenért
euróval kell fizetni az uniós országok
többségében. Sôt, a sikeren felbuz-
dulva most már az eddig kimaradó
országok is játszanak a belépés
gondolatával. Némelyik kimaradó
országban (például Svédország) új-
ból és újból elôjön az euró-övezethez
való csatlakozás terve. A 2004- és 2007-
ben csatlakozott országok pedig a belépésük al-
kalmával vállalták, hogy amint a gazdaságuk
megengedi, belépnek az eurózónába. 

Az euró igazi szimbólumává vált az európai
együttmûködésnek. Hidakat emelt a résztvevô or-
szágok közé, ablakot nyitott egy közös Európa ké-
pére. Nem véletlenül jelennek meg éppen ezek a
szimbólumok a papírpénzeken. Az összefogás té-
nye vitathatatlan, de azért az érmének van egy má-
sik oldala is. Nem mindenki örült a nemzeti pénzek
eltûnésének, mert vélekedések szerint ezzel a
brüsszeli európai uniós vezetés egy újabb szeletke
„saját" történelmet és döntéshozást vett ki a tag-
államok kezébôl. Éppen ezért – kiengesztelésül –
minden eurós ország maga alkothatta meg az ér-
mék egyik oldalának képét. Így még egy jó kis já-
ték is elindult: lehet gyûjtögetni az érméket. 

Hogy mikortól kerülhetnek be a gyûjtemé-
nyekbe a magyar euró-érmék?

Ennek egyik alapfeltétele
az, hogy Magyarország meg-
feleljen bizonyos követelmé-
nyeknek, amelyek biztosítják
egy ország megfelelô gazda-
sági és pénzügyi teljesítését.
Mert azért az eurót sem azért talál-
ták ki, mert „jól mutat majd” a közös pénz, ha-
nem nagyon komoly gazdasági okai vannak létre-
jöttének. Az elkövetkezô években még sokat fog-
juk hallani az alábbi fogalmakat az euró beveze-

tése kapcsán: maastrichti kritériumok, kon-
vergencia, államháztartás. Az euróval fi-

zetô országok csoportját tekintsük egy
olyan klubnak, ahova csak akkor ke-
rülhetünk be, ha kölcsönösen betar-
tunk bizonyos szabályokat, csak úgy,

ahogy tesszük azt a magánéletben, a
baráti társaságunkban. A játék-

szabályok elfogadása és be-
tartása teszi lehetôvé a köl-
csönös bizalmat egymás
gazdasága iránt, és azt a
biztonságot, hogy egy or-
szág rossz teljesítménye
nem nyomja rá a bélyegét az
euró összteljesítményére. Ha a
baráti társaság példájánál maradunk,
akkor gondoljunk csak bele, hogy milyen követ-
keztetéseket vagyunk hajlamosak levonni egy 10
fôs társaságról már akkor, ha csak egyikôjük nem
megfelelô módon viselkedik.  

A feltételek között szerepel például, hogy az
árak emelkedése (infláció) nem lehet túl magas
(itt a legjobbakhoz viszonyítanak), a kamatok
sem lehetnek túl magasak, a belépés elôtt a
nemzeti valutának stabilnak kell lennie (nem le-
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Magyarország, mint kohéziós nagyhatalom

Folyamatosan csökkennek, de még mindig jelentôsek a különbségek az Európai
Unió egyes régiói között a gazdaságot és az állampolgárok életszínvonalát tekint-
ve. A magyar régiók még mindig az EU fejletlen térségei közé tartoznak, ráadásul
az utóbbi években nôttek is közöttük a jövedelmi különbségek. A különbségek fel-
számolásában segíthet, hogy Magyarország 2007–2013 között 25,3 milliárd euró
felzárkóztatási támogatást hívhat le az EU strukturális és a kohéziós alapjaiból (ez
forintban közel 8000 milliárd, így minden magyar állampolgárra körülbelül 800
ezer forint fejlesztési pénz jut a következô hétéves ciklusban. Hazánk ezzel, Bulgá-
riával és Romániával is számolva a 27-tagú Európai Unióban a felzárkóztatási for-
rások hatodik legnagyobb kedvezményezettje lesz ebben az idôszakban, maga mö-
gé utasítva olyan a múltban kiemelten támogatott államokat, mint Portugália és
Görögország. 

Ezt a rengeteg pénzt azonban nem arra költhetjük, amire csak akarjuk. A meg-
felelô felhasználás érdekében a Bizottság nemzeti fejlesztési terveket kér be minden
országtól. Az úgynevezett Új Magyarország Fejlesztési Tervrôl már megállapodás
született a magyar kormány és a Bizottság között. Brüsszel a terv prioritásairól, a
források éves elosztásáról és az operatív programok listájáról is dönt.

het egyik nap 200 forint 1 euró, másnap pedig
már 400 Ft), az államadósság nem haladhatja
meg a GDP 60%-át, a költségvetés hiánya
(amennyivel többet költ az állam, mint a bevéte-
lei) sem haladhatja meg a GDP 3%-át.   

Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e teljesíte-
ni ezeket a feltételeket? Egyrészrôl a klubba va-
ló belépésnek kétségkívül vannak elônyei. Meg-
szûnik az árfolyam-ingadozás miatti folyamatos
aggódás, ami leginkább a kereskedônek lenne
jó, hiszen nem kell azon aggódniuk, hogy egy
termék euróban kifejezett értéke melyik nap
hány forintért szerezhetô be. És akkor azt még
nem is számoltuk, hogy az átváltás banki költ-
sége milyen veszteséget okoz a magyar keres-
kedônek vagy szolgáltatónak. Az árfolyam sta-
bilitása kihat a teljes gazdaságra, így az átlagos
kamatláb is csökken, ami több beruházást tesz
lehetôvé (jobban lehet hitelt felvenni). A beru-
házások növekedése pedig együtt jár a gazda-
sági fellendüléssel, ami végsô soron már az ál-

lampolgároknak is jó lehet, hiszen növekedhet-
nek például a bérek. 

Másrészt Magyarország esetén nem mutat-
kozik könnyû feladatnak a kritériumok teljesíté-
se, így könnyen elôfordulhat, hogy az utolsók
között csatlakozunk az eurózónához. Habár az
elônyök egyértelmûek, azt senki nem akarhatja,
hogy a feltételek teljesítését bármi áron érje el
az ország, például tovább nôjön az államadós-
ság, vagy a költségvetési hiány csökkentése ér-
dekében minden állami tevékenységet megszün-
tessünk (rendôrség, egészségügy, nyugdíjak). Az
elmúlt évek belpolitikája megmutatta, hogy
mennyire kényes kérdésrôl van szó, amikor azt
feszegetjük, hogy miként lehetne a gazdaságot
a kívánatos pályára terelni (az adók növelésével
vagy csökkentésével például?). Az euró beveze-
tésének szüksége még éveken át meghatározza
majd a magyar gazdaság irányvonalait, ám nem
egyedüli tényezôként, hiszen megannyi más fel-
adata is lesz mindig az aktuális kormánynak. 
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Felzárkóztatási források

Az operatív programok biztosítják a különbözô területek fejlesztésének ellenôrzé-
sét, mégpedig oly módon, hogy pályázatokat írnak ki, és vélhetôen a legéletképe-
sebb és leginkább szükséges fejlesztéseket választják ki. Éppen az életképesség mi-
att a legtöbb esetben önerôre is szükség van, amelyet a magyar állam ad hozza az
uniós forrásokhoz, vagy adott esetben a pályázati kiírás alapján a pályázónak kell
biztosítania. Azt tudni lehet már
most, hogy a foglalkoztatás bôvítése
és a tartós növekedés feltételeinek
megteremtése érdekében több kiemelt
területen indítanak el összehangolt
állami és uniós fejlesztéseket: a köz-
lekedésben, a társadalom megújulása
érdekében, a környezet és az energe-
tika területén, a területfejlesztésben
és az államreform feladataival össze-
függésben.

Nagy feladatok állnak még Ma-
gyarország elôtt!
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Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)

KKöözzppoonnttii  iinnffoorrmmáácciióóffoorrrráássookk,,  mmiinnddeenntt  aazz  EEUU--rróóll::    
http://europa.eu/index_hu.htm
http://www.magyarorszag.hu/eu 
http://eu.lap.hu
http://www.euvonal.hu
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7.  FEJEZET

Perger László

Technikai, technológiai 

ismeretek

Bevezetés

Aközhelyszótár szerint veszé-
lyes vállalkozás rohanó vilá-
gunkban technikai, techno-

lógiai ismeretekrôl beszámolni a kor
gyermekeinek, két okból is:

• az ifjabb generáció nagyon ha-
mar kiismeri és élvezettel használja
az új készülékeket, szoftvereket (bár a
mögöttes tudás sokszor hiányos), ne-

kik újat mondani nem egyszerû feladat,
• a fejlôdés tempója miatt az infor-

mációk igen gyorsan avulnak, igen mókás
a kilencvenes évek internettel foglalkozó

könyveit lapozgatni.
Épp ezért itt ragadom meg az alkalmat, hogy

elôre is elnézést kérjek a késôbbi korok olvasóitól,
biztos lesz szó olyanról, amit már az unalomig ismernek, és

olyanról is, amirôl már soha nem is fognak hallani.
Ugyanakkor azt látom, hogy a magyar fiatalok internet-használati szokásai na-

gyon egyszerûek, nem merészkednek a hálózat mélyebb rétegeibe, az új szolgáltatá-
sokat, lehetôségeket nem ismerik, nem keresik. Ennek persze
fôként még mindig nyelvi okai vannak, ebben a kis or-
szágban az internet minôségi használatához elengedhe-
tetlen az angol nyelv ismerete. A magyar nyelvû tar-
talmak szegényesek, sok a szolgai kopipészt, a szol-
gáltatások fejlesztése a korlátozott számú látoga-
tónak megfelelôen nehézkes, nem kifizetôdô.
Persze csodák nincsenek, tízmillió ember a
világ más részein csak egy városnyi.

Hogy a helyzet változzon, megpróbálok
bemutatni friss szolgáltatásokat, az inter-
net-használat új, közösségi módjait.
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Kütyük

Bár mostanában minden az integrált szolgáltatású (mindent bele) készülékekrôl szól
(Apple iPhone, Palm Treo), mégis megemlítenék pár okot, hogy min érdemes gondol-
kodni vásárlás elôtt:

• Kompromisszumok. Böngészô a telefonban: biztos, hogy akkora képernyôn
akarunk webezni? Telefon a kéziszámítógépben: biztos, hogy egy féltéglát
akarunk a zsebünkben cipelni?

• Avulás. A különbözô funkciók nem egyformán fejlôdnek, például a címjegyzék
már tíz éve is tökéletes volt, de az útvonaltervezés még sokat fog változni. Ha
emiatt idôvel lecseréljük az eszközt, a már kiforrott részeket is újra meg kell vá-
sárolnunk. (A kéziszámítógépem már a negyedik telefonomat szolgálja ki.)

• Terep. GPS-készülékem terephasználatra készült, feltûnô színû, gumiborítású.
Egy autós-navigációs eszközzel nem indulnék neki a hegynek, akkumulátora
nem bírja sokáig, borítása érzékeny, könnyen karcolódik, nem vízálló.

• Mentés. A kis készülékeket könnyû elhagyni, ügyeljünk rá, hogy telefonszám-
gyûjteményünk ne csak a mobilunkban legyen meg.

Bár én csak közepesen fejlett kütyümániás vagyok (legfeljebb 2-3 eszközt hor-
dok magamnál), és a készülékek használata nem okoz gondot, mindig
elgondolkodtatnak a mai kor hieroglifái, a sûrûn támadó rövidí-
tések. Ezek értelmezéséhez nyújtanak segítséget az alábbiak.

GSM (Global System for Mobile communications). A ma leg-
gyakrabban használt második generációs (2G) mobiltelefon-há-
lózat, amely teljesen leváltotta az elsô generációs, 450 Mhz-es
NMT (Nordic Mobile Telephone) rendszert.

GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data Rates
for GSM Evolution), HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data). 
A GSM rendszer adatátviteli fejlesztései, néhány tíz-száz kilobit/másodperces átvi-

teli sebességekkel.
3G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System). A harmadik generációs nagysebességû, azaz

néhány megabit/másodperces adatátviteli képessé-
gekkel rendelkezô mobiltelefonos rendszer, mely

alkalmas a valódi mobil internet megvalósítá-
sa mellett a videóhívásokra is.

GPS (Global Positioning System). A Föld
körül 20200 km-es pályán keringô mûhol-
dak (jelenleg 31 darab)
által sugárzott mikro-
hullámú jelekbôl a ve-
vôkészülékek némi
magasabb matematika
segítségével kiválóan
ki tudják számolni a

pontos helyüket, sebes-
ségüket, mozgásuk irá-
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nyát és a pontos idôt. A kézi-autós eszközök 4 mûhold jelének vételével 5 méteres
pontosságra képesek. A geológiai mérésekhez földi korrekciós állomást használnak,
így centiméter alatti pontosságot érnek el.

PDA (Personal Digital Assistant). Érintôképernyôs kézi
számítógépek, naptár, címjegyzék stb. funckiókkal. Is-
mertebb készülékek: Palm, Windows Pocket PC,
BlackBerry.

PNA (Personal Navigation Assistant). Navigációs ké-
pességekkel (GPS) kibôvített PDA. Az egyik legismertebb
térképes navigációs szoftver a magyar iGo.

WiFi. A drótnélküli hálózat (WLAN) közkedvelt neve a
HiFi (High Fidelity – magas hanghûség) mintájára.

WLAN (Wireless LAN). Megabites sebességû drótnélküli adatátviteli hálózat, né-
hány száz méteres hatótávolsággal. Ideális irodák, lakások vagy nyilvános közössé-
gi terek számítógépes hálózatának kialakításához.

WEP, WPA (Wired Equivalent Privacy, Wi-Fi Protected Access). A WiFi által hasz-
nált titkosítások.

Bluetooth. Kis hatótávolságú, eszközök közötti drótnélküli adatátviteli szabvány.
Néhány méterre ér el, és néhány száz kilobit/másodperc sebességre képes.

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3). Veszteséges tömörítést használó digitális hangkó-
doló formátum. Kihasználja az emberi fül természetét, például a felesleges frekven-
ciák elhagyásával is helyet takarít meg. A tömörítés mértékét a lejátszás sávszéles-
ségével (bitsûrûség) adjuk meg: 128 vagy 256 kilobit/másodperc. Összehasonlítás-
képpen: a CD-n hallható zene sávszélessége, adattartalma 1410 kbit/másodperc. Lé-
tezik VBR-eljárás is (Variable Bit Rate – változó bitsûrûség), ami az aktuális hang-
zás függvényében változtatja a tömörítés mértékét. Hasonló veszteséges hangtömö-
rítô eljárások még: Ogg Vorbis, WMA (Microsoft Windows Media Audio),
RealAudio. Hasonló hangcélú, ám veszteségmentes tömörítési eljárás a FLAC (Free
Lossless Audio Codec), mely átlagosan 40-50%-ra csökkenti a fájl méretét.

Webkettô

A kétezres évek közepén kapott szárnyra az új fogalom, a webkettô (kb. második gene-
rációs web). Ez nem jelent mást, mint a világháló igazi birtokbavételét, a felhasználók
az életük egyre nagyobb részét bízzák a hálózatra, a számítógépekre.
A szerver-számítógépek teljesítménye és a hálózat sávszélessége megnövekedett, ez
lehetôvé tette bonyolultabb webes alkalmazások elkészítését. Felívelt a nyílt forrás-
kódú szoftverek fejlesztése, köszönhetôen az új, gyorsan megtanulható webes prog-
ramnyelveknek (PHP, Pyhton, ASP). Nagyon gyorsan kialakultak a különféle webes
publikációs szoftverek, megjelentek a portál- és blogszolgáltatók, a tartalom közzé-
tétele egyszerûvé vált a szerzôk számára, nem kellett többé szívességet kérni a leg-
közelebbi számítógépes gurutól, nem kellett többé weboldalakat készíteni az idege-
sítô HTML nyelven.

Emellett új igényként belépett az igazi interaktivitás, azaz az olvasók egyúttal
tartalom szerzôivé és szerkesztôivé váltak, az új kütyükkel mindent elô lehet állíta-
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ni, legyen az szöveg, kép, hang, film. Az új kulcsszó a megosztás: töltsünk fel min-
dent a hálózatra!

A webkettô üzleti modellje nem mindig egyértelmû, hogy a reklám hozza-e a be-
vételt, vagy a közösség irányítható vásárlóereje miatt érdemes egy fejlesztésbe be-
levágni, esetleg presztízs, passzió irányítja a cégeket vagy a remélt felvásárlás, nem
tudom, talán ezek mindegyike. Folyamatosan jelennek meg startup (induló) és
mashup (ráépülô) szolgáltatások, de az, hogy melyik lesz sikeres és meddig, azt ki-
zárólag a közösség szeszélye dönti el.

Fontos beszélni a webkettô kapcsán a személyes adatok biztonságáról is. Ma már
ugyan nem szokás rejtôzködni az interneten, többnyire valós személyiséggel va-
gyunk jelen a hálón, mégis érdemes lakcímünket, telefonszámunkat, fô email cí-
münket különös gondossággal kezelni, csak az arra érdemeseknek megadni. Nem a
profiktól kell védeni magunkat, de túlbuzgó marketingeseknek, kisstílû zaklatóknak
ne legyen már olyan könnyû dolguk! Mindenesetre legyünk tudatában, hogy leen-
dô munkahelyünk munkaügyise, kiszemelt jövendôbelink mamája, elfeledett régi
osztálytársaink mind-mind rákeresnek nevünkre a fôbb oldalakon. Épp ezért nem
baj, ha a netes megjelenésünk hasonlít a valós énünkre, a túlzott kozmetikázás ha-
mar kiderül.

Közösségi oldalak 
Az internet leghasznosabb találmányai közé tartoznak a közösségi szájtok, ezt bárki
megerôsítheti, aki próbált már osztálytalálkozót megszervezni. 
A magyar net egyértelmû zászlóshajója az iWiW, a magyar online telefonkönyv
(http://iwiw.hu). Sajátos édes-bús magyar történet arról, hogy egy jó ötletbôl ho-
gyan lett elôször egy érdekes kis webes ki-kicsoda, ami egyszercsak átalakult start-
up-céggé (startup: felfuttatás majd eladás), és végül a nagy
multi felvásárlása után döcögôs reklámtemetôvé. Sokkal
többet vártunk tôle, de tulajdonképpen a fô szerepet betöl-
ti, aki internetezik és valamiképp kötôdik Magyarország-
hoz, az megtalálható rajta. Fô szolgáltatásai: ismerôsök,
klubok keresése, belsô levelezés, fórumok, üzenôfal, fény-
kép-videó feltöltés, idôszakos játékok, reklámok.

Az angol nyelvû közösségi oldalak közül figyelmet érdemel a Facebook, fôként
elôremutató fejlesztési koncepciója miatt (http://facebook.com). Bárki fejleszthet
hozzá beágyazható alkalmazásokat, így az oldal használhatósága nagy mértékben
kiterjeszthetô. Az oldal fô szolgáltatásai is ilyen alkalmazások, melyek szabadon ki-
bekapcsolhatóak. Érdekessége, hogy a feliratok fordítását is a közösségre bízták a
fejlesztôk, ezért a munka sebessége és minôsége is imponáló. Ami a legnagyobb
hibája az oldalnak, az a nagy zaj (ld. 148. old): ismerôseink fôbb tevékenységeirôl
(ugyan letiltható) értesítéseket kapunk, de a sok hír között nehéz megtalálni az iga-
zán fontosakat. A beépített fotóalkalmazás érdekes tulajdonsága, hogy megjelöl-
hetjük, mely ismerôseink szerepelnek az általunk feltöltött képeken. Ezek a képek
aztán az ismerôsünk galériájában is megjelennek, az ô tudta és elôzetes engedélye
nélkül. Ezzel nem árt vigyázni, nem biztos, hogy ismerôsünk párja vagy szülei ha-
sonlóan örülnek a Sziget-fesztiválon a nagyszínpad elôtti sárban készült fotósoro-
zatnak, mint mi!
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A zenekarok körében lett népszerû a MySpace
közösségi oldal, mivel nagy hangsúlyt

helyezett a feltölthetô zenékre, videókra
(http://myspace.com). Sok zenekar
hivatalos oldalának nevezte ki a
myspace-es megjelenését, itt publi-
kálja új számait, osztja meg turné-
menetrendjét stb.

Webes naplók 
Sokan írnak blogot, még többen ol-
vasnak. Ez a mûfaj volt a webkettô
elindítója, teremtette meg a webes
publikálás szabadságát.

Mára kialakult a blogok hagyomá-
nyos szolgáltatási rendszere: poszto-

kat írhatunk, felcímkézhetjük azokat (tagek),
a hozzászólásokat moderálhatjuk, naptár, archívum, keresés, címkefelhô, ajánló,
visszaping, trackback (blogok közti automatikus hivatkozás), RSS (hírcsatorna), ak-
tivitásfigyelô segíti a tájékozódást. Az egyik legnagyobb külföldi blogszolgáltató a
Blogger (http://blogger.com), ami a Google-birodalom része, így az integráció je-
gyében a Google-hozzáférésünkkel is használhatjuk. A magyar weben talán a
blog.hu-t illik megemlíteni, ami az Inda-birodalom része, szintén használható a kö-
zös fiókkal, az IndaPass-szal (http://inda.hu). Az Inda az Index.hu hírportál kö-
zösségi szolgáltatásainak a gyûjtôje, így nem meglepô, hogy az újság fôoldalán a
szerkesztôk ajánlókat szemezgetnek a blogok új posztjaiból. Tehát igazi webkettes
módon az olvasók az újság íróivá is válhatnak, és megszerezhetik a webes világ leg-
fontosabb attribútumát, a figyelmet.

Ha valakit nem elégítenek ki a kész blogmotorok, és egyedibb megoldásra vágyik,
neki találták ki a WordPresst (http://wordpress.org). Ez egy modulárisan bôvít-
hetô, dizájnolható kész tartalomszerkesztô motor, melyet feltehetünk saját webes
tárhelyünkre, de akár használhatjuk a WordPress saját kezelésében is (http://word-
press.com). A szoftver PHP nyelven íródott és MySQL adatbázist használ, nem kell
megijedni, ezeket az eszközöket ma már a legtöbb tárhelyszolgáltató biztosítja.
Rengeteg szabad sablont (template) találhatunk az interneten, ezeket módosíthatjuk,
csinosíthatjuk. Saját weboldalunk motorjába is belenyúlhatunk, ehhez nem árt egy
kis PHP-tudás.

Kép- és filmmegosztó oldalak
A legelsô és legnagyobb videómegosztó a YouTube (http://youtube.com), valóságos
forradalmat csinált azzal, hogy már nem csak a hivatalos média mozgóképeit lehetett
nézni, hanem a felhasználók cenzúrázatlan filmjeit is. 
A feltöltött videókat flash formátumba alakítják át, mely a böngészôkben könnyen
nézhetô, de nehezen letölthetô állományt jelent. A videók címkézhetôk, kom-
mentezhetôk, más weboldalakra beszúrhatóak, van klip-ajánló, keresô, csatornák
hada, minden ami a közösség kialakulásához szükséges.
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A Google egy ideig kísérletezett saját videó-szolgáltatásával, de aztán 2006-ban,
rekordáron (közel 350 milliárd forintért) megvásárolta a YouTube-ot. Magyarorszá-
gon jelentôs még az IndaVideo (http://indavideo.hu) és a Videa (http://videa.hu).

A fénykép-megosztó oldalak között a legismertebb a Flickr (http://flickr.com).
A feltöltött képeket szerkeszthetjük, címkézhetjük, rendezhetjük, térképre rakhatjuk,
szabályozhatjuk a felhasználási feltételeket, képeslapokat gyárthatunk, mások képei-
re megjegyzéseket tehetünk stb. Itt is elindult az integráció, az Imagekind nyomat-
készítô és -eladó oldal kiválóan együttmûködik a Flickrrel, közös belépést biztosít,
átveszi a képeket stb.

Nemcsak fényképeinket, videóinkat oszthatjuk meg a hálózaton, hanem book-
markjainkat, könyvjelzôinket is. Aki már túl van egy-két gépváltáson, az tudja, hogy
a böngészôbe mentett könyvjelzôink milyen könnyen lesznek az enyészet martalé-
kává. Használjuk a végletekig egyszerû del.icio.us-t (http://del.icio.us), ahol cím-
kézhetjük, rendezhetjük az elénk kerülô weboldalak címeit, linkjeit. Nagyszerû szol-
gáltatása az oldalnak az automatikus címke-felajánlás, azaz megpróbálja kitalálni,
hogy egy új linkhez milyen címkék tartozhatnak a már meglevôink közül. Kereshe-
tünk mások linkjei között, megfigyelhetjük, hogy másokat mostanában mi érdekel.

IP-telefon (Skype, Windows Live Messenger)
Az IP-telefonok ingyenes, internet-alapú hang- és kép-
átvitelt biztosítanak a számítógépeink között (http://
skype.com; http://messenger.live.com). Csak
mikrofonra, hangszóróra és esetleg egy webkame-
rára van szükségünk. Nincs csúcsidô, nincs külföl-
di hívás, nincs telefonszámla: ez minden gyermekes
szülô álma. Újabban lehetôség van mobil- és földi
hálózatokba hívást indítani, csekély összegért, pre-
paid, azaz elôre fizetett módszerrel. A kliensszoftver
csetelésre és konferencia-beszélgetésre is alkalmas. Figye-
lemmel követhetjük, hogy ismerôseink csatlakoztak-e a háló-
zatra, és beállíthatunk különbözô állapotokat is (távol, ne zavarj stb.). 

Egy szint felett nehézkes a napi betevô számtalan újságot, blogot, fórumot figye-
lemmel követni, mindenhol minden alkalommal megnézni, van-e változás. Az RSS
(Really Simple Syndication vagy Rich Site Summary), azaz a hírcsatorna ezt hiva-
tott megoldani. Egy XML (Extended Markup Language) nyelvû adatállományról
van szó, amelyet a weboldal bocsát az érdeklôdô szoftverek, az RSS-olvasók ren-
delkezésére. Ezek az olvasók tetszôleges hírcsatornát tudnak figyelni, és folyamato-
san tárják elénk a friss cikkeket, posztokat, hozzászólásokat. Számtalan jobbnál-
jobb RSS-olvasó létezik, asztali, webes és mobilos változatban egyaránt.

Mikroblog szolgáltatás
Twitter, Csacsa (http://twitter.com és magyarul http://csacsa.hu). Pár karakteres
üzenetek egy közös felületre egy közösségnek. 
Az üzenet tartalmazhat bármit, nagyjából egy sms méretében. Ki mit csinál, mire
gondol, mit ajánl. Pörgôs információ-morzsák háttérzajnak, de a legfrissebb tuti
dolgokat innen lehet megtudni.
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Ha 4-5 különbözô email címet kezelünk, soktucat weboldal RSS-csatornáját kö-
vetjük, csetelünk stb., elôbb-utóbb követhetetlen adattömeggel állunk majd szem-
ben, egyre több idônket veszi el az információ begyûjtése. Erre találták ki a webes
nyitóoldalakat, amelyekre felpakolhatjuk kedvenc widget-gyûjteményünket (wid
get: window gadget, ablak-kütyü), és egy felületen látunk minden fontosat, az idô-
járástól az árfolyamokig, emailt, feedet, mindent. Kedvenc nyitóoldalak: Netvibes
(http://netvibes.com), iGoogle (http://www.google.hu/ig), Windows Live
(http://home.live.com).

Régóta mondogatom, hogy a Google-t egy nap nagyon fogjuk utálni, ô lesz az
új Nagy Testvér, aki mindent lát majd és mindent irányít. A cég persze világura-
lomra tör, és én nem látok gonosz hajlamokat, inkább csak rengeteg megvalósuló
jó ötletet. Egy egész könyvet meg lehetne tölteni a Google szolgáltatásainak ismer-
tetésével, most megpróbálom összefoglalni, hogy mit is találok hasznosnak belôlük.

• Mail. Címkézem, csillagozom a leveleket, POP3-mal letöltök más postafiókokat
is, csetelek, de például a címjegyzéket nem használom, annyira kézre áll új le-
vél írásakor az automatikus címkitöltô megoldása.

• Reader. A hírcsatornákat ezzel olvasom, csillagozom a posztokat.
• Calendar. Minden tevékenységemet ott tartom, a családdal látjuk egymás nap-

tárját, így nem felejtjük el, hogy mikor ki mit csinál.
• Docs. A legtöbb dokumentumot már a weben írom, szerkesztem, bárhol, bár-

mikor.
• Maps. Naponta használom, útvonalat tervezek, távolságot számolok, nézelô-

döm. Elképesztô dolgokat tud, a felhasználók fényképeit felteszi a megfelelô
helyekre (a Panoramioból), megmondja, hogy az adott metróállomásra mi-
kor fut be a következô szerelvény (persze nem Budapesten, hanem Bécsben).

• Notebook. Ha felgyûlnek a napi dolgok, akkor rendszerezni kell, sárga cetli
helyett ide írom ôket.

Vásárlás
Az internet nagy öregje az amazon.com,
minden elektronikus bolt példaképe. 
Sok év óta vásárlok náluk, nagy elégedettséggel.
Elképesztô mennyiségû terméket kínálnak, és
rengeteg szolgáltatással segítik a vásárlást. Be-
leolvashatunk a könyvbe, meghallgathatjuk a
zenéket, ajánlókat kapunk másoktól, összeállít-
hatunk ajándék-, ifjú pár-, kisbaba-listákat, ru-
galmasak a szállítási, fizetési módok, a szállítás
alatt lévô termékeket nyomon követhetjük, tájé-
koztatásuk általában is kiváló.

Az árverés, az aukció nagyon népszerû az
interneten, a világ legnagyobb ilyen szolgálta-
tója az ebay.com. A licitben segít az ebay
szoftvere, nekünk csak azt kell megmondanunk,
az adott tételre maximálisan mennyit szánunk.

Érdemes elôre komolyan elhatározni, hogy az a
valami mennyit ér meg nekünk, így akkor sem
kell búslakodunk, ha véletlenül nem mi nye-
rünk. A szoftver pedig a többiek beérkezô aján-
latainak függvényében licitál a nevünkben, de
vigyáz az érdekeinkre, és mindig csak annyit
tesz rá, hogy a legkisebb ajánlható lépéssel le-
gyünk mi az elsôk. Ha valaki többet ajánl, ter-
mészetesen a licit lejártáig tehetünk újabb téte-
ket. Az eladó megha-
tározhat egy mini-
málárat, amit ha
nem ér el a licit,
akkor érvénytelen-
nek minôsül. Ha
pedig nem akarjuk
kivárni a licit hátra-



lévô idejét, sokszor használhatjuk a Buy It
Now, (vedd meg most) gombot. Létezik úgyne-
vezett fordított vagy holland aukció, ami-
kor az árverés egy meghatározott összegrôl in-
dul az idô elôrehaladtával – lefelé (így licitálnak
a holland virágpiacon is). Ezt a típusú licitet az
az elsô jelentkezô nyeri, aki a neki szimpatikus
összegnél üti le a terméket. Az eladó természe-
tesen megállapíthat egy szintet, aminél olcsób-
ban nem adja el a tételt. Az interneten is fontos
a tisztesség, választott nevünkre vigyázzunk,
csak akkor licitáljunk, ha komolyan is gondol-
juk. A aukciók után az eladó díjat fizet az ebay-
nek (bekerülési és végsô érték díjak).

Az eladókat értékelhetjük, kérdezhetünk tô-
lük, figyelhetjük mások licitjeit, az aukciókat
ajánlhatjuk barátainknak. A vásárlói visszajelzé-
seket nagyon komolyan veszi a rendszer: egy
több éve regisztrált, több száz licitet bonyolított,
95% feletti pozitív visszajelzést birtokló eladó-
ban nyugodtan megbízhatunk (az eladó értéke-
lése a neve mellett olvasható).

Az eladó rendelkezhet a fizetés módjáról. Az
Egyesült Államokban nem szívesen adják meg

egymásnak az emberek
a bank-

számlaszámukat vagy bankkártyájuk adatait, in-
kább egy köztes fizetési módszert részesítenek
elônyben: a PayPalt. Ez egy virtuális pénztár-
ca, amit a saját bankkártyánkról feltölthetünk
(http://paypal.com), majd a teli virtuális
pénztárcából fizetjük ki a nyertes licitjeinket.
Mindenki biztonságban van, az eladó és a vevô
egymás bizalmas adatait nem kell, hogy megis-
merje, a számlánkon mindig csak az aktuális
tranzakcióhoz szükséges pénzt tároljuk, a
PayPal pedig szerény jutalékért megôrzi titkain-
kat. Pár éve már fogadhatunk is PayPalos utalá-
sokat, és nem is nagyon hisszük, hogy volt idô,
amikor másodrangú polgárnak számítottunk az
internetes kereskedelemben.

Az eladó arról is rendelkezhet, hogy hova
hajlandó postázni a csomagokat. Sok amerikai
polgár kényelembôl nem ad fel küldeményt kül-
földre. Ilyenkor közvetítôket kell igénybe venni,
például az USPack-ot (http://uspack.hu).
Ez a cég arra vállalkozik, hogy az amerikai telep-
helyére beérkezô tetszôleges méretû csomago-
kat hazaszállítja, szállíttatja. Nekünk csak annyi
dolgunk van, hogy az ebay-es partnerünknek az
USPack amerikai telephelyét adjuk meg, mint
amerikai postázási címet, majd pedig szerzôd-
jünk az USPackkal a hazaszállításról. 

Bárhol is költjük a pénzünket, arra azonban
számítsunk, hogy az EU-n kívüli vásárlásaink a

magyar Vámhivatalon keresztül érkeznek az
országba, csomagjainkat felnyitják, és

esetenként vámot vetnek ki rá. Ilyenkor
az általános forgalmi adót is meg kell

fizetnünk. Mivel hivatalról van szó,
az eljárás hetekig is eltarthat, és ha
végre megkapjuk az értesítést,
hogy csomagunk jött, készüljünk
fel némi sorállásra a legközeleb-
bi vámhivatalban. A vám értéke
változó, a vámolandó tételtôl is
függ, mértéke 3–7%. Erre jön
még rá a 20% áfa.

A magyar internet aukciós
oldalai a Vatera (http://
vatera.hu) és a TeszVesz
(http://teszvesz.hu). 
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Játékok 
Természetesen az ember legjob-
ban játszani szeret, ebbôl a
webkettô sem maradhat ki. 
A geoláda-keresés az egyik leg-
szimpatikusabb webkettes off-line
játék. Lényege, hogy a játékos elrejt
a természetben egy érdekes helyen
egy mûanyag dobozt (tele apró aján-
dékkal), GPS-készülékkel megméri a pon-
tos koordinátáit, majd ezt közzéteszi a meg-
felelô weboldalon (http://geocaching.hu). 
A játékostársak pedig nekiindulnak saját GPS-
vevôjükkel, hogy megkeressék a kincset. A mûszer leg-
jobb esetben is csak 5 méter pontossággal mutatja meg a lá-
da helyét, és ha egy sötét, sziklás szurdokban állunk vagy egy for-
galmas nagyvárosi parkban, akkor igazi kihívás megkeresni a rejteket. Ha pedig
megtaláltuk a ládát, a benne található jelszóval bejelentjük a weboldalon, feltöltjük
fotóinkat, elmondjuk élményeinket. Ez a modern, kincskeresô természetjárás renge-
teg szép helyre vezetett már el, amelyek többségérôl nem is hallottam addig. 

Jópofa webkettes off-line játék még a flash mob vagy villámcsôdület is. Lénye-
ge, hogy az internet segítségével összeáll egy kisebb tömeg, és kitalál valami szo-
katlan utcai akciót (esernyô-kinyitás, párnacsata, szoborrá merevedés stb.). Aztán a
megbeszélt idôpontban megjelennek a helyszínen, és a járókelôk legnagyobb meg-
döbbenésére egy szó nélkül végrehajtják a feladatot. Ha letelt a játékra szánt pár
perc, mindenki szépen eltávozik.

Új kezdeményezés a fotóséta, ahol a résztvevôk egy elôre megbeszélt útvonalat
járnak be, rengeteg fényképet készítve, kizárólag a késôbbi feltöltés és közös meg-
osztás céljából.

On-line közösségi játékok is szép számmal akadnak. A Honfoglaló egy közössé-
gi kvízjáték (http://honfoglalo.hu), ahol cél Magyarország összes megyéjének az
elfoglalása és az ellenfelek legyôzése – kivételesen tudással, tippeléssel, és nem
karddal. A KvízPart nevéhez hûen szintén kvízjáték (http://kvizpart.hu), itt a fel-
használók egymásnak hozhatnak létre kérdéssorokat a legkülönfélébb témákban.
Az Ikariam ókori világában (http://ikariam.hu) egy kisvárost kell a birodalom
központjává tennünk, a játékhoz minden rendelkezésre áll, nyersanyagok, tudomá-
nyok, hadászat, kereskedelem, tanácsadók és ellenfelek. A Travian is nagyon ha-
sonló játék (http://travian.hu), a római-gall-germán idôkbe repít vissza, falvain-
kat kell klánokba szerveznünk és megvédenünk az ellenségtôl. 

Emellett jelentôsek még az asztali gépen futó játékok on-line kiterjesztései, gon-
doljuk csak a Second Life-ra, a World of Warcraftra vagy a Microsoft Flight
Simulatorra, amellyel még valódi virtuális légiirányító központhoz is lehet csatla-
kozni, igazi körülményeket szimulálva (magyar fejlesztés, http://vacchun.hu, és
nem vicc, szabadidejükben a hivatalos pilóták is be szoktak kapcsolódni a játékba).

A lehetôségek határtalanok, inkább csak a rászokásra figyelmeztetnék, ha több
idôt töltünk játékkal a gép elôtt, mint párunkkal, akkor annak rossz vége lehet.
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Védekezés a zaj ellen (internetes zaj: felesleges információ a világhálóról)
Mára az internet nagy részén reklámok nézésével fizetünk a tartalomért, a nagy portá-
lok többsége abból él, hogy a reklámfelületeiket áruba bocsátja. 
A reklámok fejlôdnek, a statikus képeket felváltották az izgô-mozgó képek, majd az
interaktív bannerek (egységesített méretû reklámhelyek). Sajnos az oldalak használ-
hatóságát ez jelentôsen rontja, hiszen a reklámzaj sokszor elnyomja magát a tartal-
mat is. Nem is beszélve a sok reklámkép által elhasznált sávszélességrôl. A rendszer-
gazdák, felhasználók védekeznek, és reklámblokkoló szoftvereket telepítenek. Ma-
napság a legegyszerûbben használható a Mozilla Firefox böngészôbe beépülô
AdBlock Plus nevû szoftver (http://adblockplus.org). A telepítéskor feliratkozha-
tunk a folyamatosan frissülô szûrô szabályokra. Félreértés ne essék, nem a hirdeté-
sekkel magukkal van baj, hanem a kialakult zavaros, nehezen mérhetô, nem túl ha-
tékony rendszerrel. Definícióm szerint a reklám az, ami zavar. Ami az aktuális fel-
merülô vásárlási problémáimat megoldja, az segítség, információ, vélemény, tudás és
semmiképpen nem egy villogó, idegesítô banner. Egy ideális világban a férfiak nem
kapnak tamponreklámot, a nôk meg ritkán kapnának például motorolaj-hirdetést. Az
úton már el is indultunk, a Google Mail beleolvas leveleinkbe, és a levélben foglalt
tartalomhoz válogat diszkrét szöveges reklámokat a jobb oldali hasábba.

A fentiekbôl is látszik, hogy rengeteg helyen kell regisztrálnunk, ha komolyan
akarjuk használni a hálózat szolgáltatásait. Sokszor adjuk meg adatainkat olyan ol-
dalakon, ahova nem akarunk visszatérni, csak egyszeri belépésre vágyunk. Igen ám,
de mit tegyünk, ha meg akarjuk védeni email címünket a felesleges hírlevelektôl,
akcióktól, ajánlatoktól? Használjunk eldobható email címeket! Sok ilyen szolgálta-
tás létezik (Mailinator, Temporary Inbox stb.) lényegük, hogy kapunk egy ideig-
lenes email-címet, amivel regisztrálhatunk a meglátogatni kívánt weboldalon. Egy
adott idôtartam (egy nap, egy hét stb.) alatt átirányítják a hozzájuk érkezett levele-
inket a valódi email-címünkre. Ha letelt a kijelölt idô, az eldobható címünket tör-
lik, a továbbiakban a rájuk érkezô levelek mennek a kukába.

Ha sok helyen regisztrálunk, sok jelszót is kell megjegyeznünk. A leggyakoribb hiba, hogy
ugyanazt a jelszót választjuk sok helyre. Veszélyes, ne tegyük! Inkább javaslok egy egyszerû algorit-
must, mely segít a sok különbözô jelszó megalkotásában és fejben tartásában. Elsô rész: kedvenc
francia autómárkánk neve magyarosan: pozso (ékezeteket ugyebár nem használunk). Második rész:
a weboldal nevének elsô két betûje, nagybetûvel: EB. Harmadik rész: a weboldal uralkodó színe (sár-
ga) nevének hossza számokkal: 5. Ezeket írjuk egybe, tegyünk közéjük valami speciális karaktert, és
már kész is a nehezen visszafejthetô, ám könnyen megjegyezhetô és mindenhol használható jelszó:
pozso!EB!5. Ugyanez a Google Mail esetén: pozso!MA!3. Ezek alapján tetszôleges algoritmust ál-
líthatunk fel, és jelszavainkat soha nem fogjuk elfelejteni.

A weboldalak fejlesztôi belátták, hogy könnyebb lenne az életünk, ha sok szol-
gáltatást ugyanazzal a hozzáféréssel, azaz útlevéllel használhatnánk. Sok ilyen
megoldás van már (Microsoft Passport – Live ID, IndaPass, Google-fiók, TypeKey,
OpenID), reméljük, az integráció folytatódik, és közben hálózati személyiségünk
biztonsága is megmarad.



Szerzôi jog

Az a terület, ahol ma a világon a legtöbb jogsértést követik el. Ez nemcsak erkölcsi
kérdés, hanem nagyon komoly anyagi vonzata is van, egész mûvészeti ágakat és ezek
háttériparát (lemez- és filmgyártás) tehetik tönkre a szerzôi jogok megsértésébôl adódó
problémák. A világgal együtt a szerzôi jognak is változnia kell, a haladást a géprom-
boló lyoni takácsok sem tudták megállítani a XIX. század elején!

De nézzünk mai példákat.
• Ha egy rádió jó zenéket játszik, sokan hallgatják, hamar népszerû lesz, sok em-

berhez jut el a zenék között sugárzott reklám is. Tehát a reklámidôt jó áron
tudják eladni, növekszik a rádió bevétele. Méltányos tehát, ha a rádióban le-
játszott zenék szerzôi és elôadói részesülnek ebbôl a bevételbôl, hisz miattuk
is lett kedveltebb a csatorna.

• Vagy egy nyári szórakozóhely színpadán szombat este a helyi házibuli-zene-
kar ad elô külföldi és magyar slágereket. Jól nyomják, csinos az énekesnô,
nagy a tömeg, mindenki énekel, jól fogy a sör. A forgalom lényegesen na-
gyobb, mint egy átlagos hétköznapon. A helyi zenekar az est végén gázsit kap.
Az elhangzott dalok szerzôi és eredeti elôadói jó dalaikkal szintén mindent
megtettek a jó hangulatért, ezért részesülnek jogdíjban!

A szerzôt tehát megilletik vagyoni és személyhez fûzôdô jogok, ezen belül pedig
dönthet mûve felhasználásáról és kérheti nevének feltüntetését („minden jog fenn-
tartva”). A szerzôi jogok a szellemi alkotások létrejöttét hivatottak segíteni, a szer-
zô anyagi és társadalmi megbecsülésével.

A szerzôi alkotás lehet irodalmi mû, zene, film, szobor, festmény, fénykép, szoft-
ver, építészeti terv, térkép. A szerzôi jog a szellemi alkotást védi, tehát nem a köny-
vet, hanem a szöveget, nem a lemezt, hanem a zenét, nem az öntött
bronzot, hanem a szobor látványát.

A jogi védelem a szerzô életében és halála után
70 évig jár, lehetôséget adva az örökösöknek a
hagyaték méltó rendezésére, publikálására.
A személyhez fûzôdô jogok azonban so-
ha sem szûnnek meg. József Attila
1937 decemberében halt meg, mû-
veinek védelmi ideje 2008. janu-
ár elsején lejárt, versei ma sza-
badon kiadhatóak, az örökö-
sök beleegyezése nélkül. De
azt továbbra sem állítha-
tom, hogy a Rejtelmeket
én írtam.

A fent említett rádiós
példából könnyen elkép-
zelhetô, hogy a szerkesz-
tôknek milyen nehéz
dolguk lenne, ha
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minden egyes szerzôvel, elôadóval nekik kellene megállapodni a jogdíjakról. Éppen
ezért hozták létre a szerzôk, elôadók a közös jogkezelô irodákat, egyesületeket
(Artisjus, EJI, FilmJus stb.), melyek a szerzôi jogi törvény alapján az ilyen ügyeket
intézik (a szaknyelv kisjognak nevezi a jogkezelô szervezet által intézett jogokat).
Feladataik közé tartozik a jogdíjak beszedése, felosztása, de tagjaik számára egyéb
szolgáltatásokat is nyújthatnak: nyugdíj, befektetések, pályázatok stb.

2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, a jogharmonizációs folyamat ered-
ményeképpen az irodalmi mûvek kikerültek a közös jogkezelés alól, ezért ma már
közvetlenül a szerzôkkel kell megállapodni mûveik kiadásakor, feldolgozásakor (az
egyedi szerzôdések az úgynevezett nagyjogos ügyek).

Fontos tudni, hogy egy mû egy példányának megvásárlásakor csak felhasználási
jogot szerzünk (azt is csak bizonyos feltételekkel), semmiképpen sem magát a mû-
vet vesszük meg. Zene, film esetében a mûveknek csak az otthoni hallgatása, meg-
nézése engedélyezett, a nyilvános bemutatása már nem.

A magyar szerzôi jogi törvény ugyan ismeri a szabad felhasználás fogalmát (ez
az a helyzet, amikor a felhasználás díjtalan, és nem szükséges a szerzô engedélye),
de fôleg az iskolai oktatás kapcsán beszél róla, ügyelve a szerzô jogos érdekeire és
a tisztességre. A szabad felhasználás egyik speciális esete a magáncélú másolás. 
A törvény szövege szerint „természetes személy magáncélra a mûrôl másolatot ké-
szíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgál-
ja”. Szoftvert, adatbázist, kottát még magáncélra sem szabad másolni. Jogszerûen
számítógéppel másnak nem, csak saját magamnak készíthetek másolatot.

Azaz, készíthetek a Vigadó téri Kutyás lányról (Raffay Dávid, 2007.) gipszmásola-
tokat, és mutogathatom a nappalimban, de nem adhatom el a turistáknak. Lemásol-
hatom kedvenc zenekarom CD-jét, hogy a kocsiban ne az eredetit karcoljam, a tör-
vény csak arra kér, hogy a másolást saját magam végezzem el (emiatt van az üres
adathordozók fogyasztói árába beépítve egy átalánydíj, melyet a szerzôk kapnak meg,
kompenzálásként a másolásokért). Ha azonban a CD vagy a DVD másolásvédelemmel
van ellátva, akkor már a magáncélú másolás is jogsértônek minôsül. A szoftver ma-
gáncélú másolása nem megengedett, de a törvény lehetôséget ad, hogy ha a felhasz-
náláshoz szükséges, akkor egy példányban biztonsági másolatot készítsünk róla.

Magyarország nemcsak földrajzilag van „középen”, az illegális szoftverhasználat
terén is a „helyén van”: tôlünk keletebbre magasabb a nem jogtiszta szoftverek ará-
nya, tôlünk nyugatabbra alacsonyabb. Tanítványaimnak csak azt a kérdést szoktam
feltenni, hogy ha valaki lopott szoftverek segítségével állít elô szellemi terméket,
hogyan várja el, hogy neki is fizessenek? Bár nehéz egy olyan világban jogkövetô-
nek maradni, ahol a legnagyobb hardvergyártók a profit érdekében szemet huny-
nak és támogatják a jogsértéseket. Minapi eset: apám új, az egyik vezetô japán cég
által gyártott házimozi rendszere már rendelkezik USB-csatlakozóval. Egy barátom
pen-drive-ját bedugva, nemcsak hogy a rajta talált (internetrôl letöltött, nyilván-
valóan a másolásvédelmet is feltört) DivX tömörítésû filmet játszotta le, hanem a
mellékelt .srt fájlból a feliratot is megjelenítette.

Rohan az idô, a „minden jog fenntartva” korlátja ma már sokszor indokolatlan
nehézség okoz, gondoljunk csak a remixek vagy a digitális illusztráció világára,
amelyek mások védett mûveinek újszerû feldolgozásaira épülnek. A nagy kiadók is
szívesen hivatkoznak saját nyereségük megóvása miatt a szerzôk érdekeire, és szó-
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lítanak fel a jogsértések visszaszorítására. A Magyar Elektronikus Könyvtárból is
sok hazai szerzô mûve került ki az EU-csatlakozás kapcsán fellépô új nagyjogos
megállapodások miatt (néha nehéz megérteni, hogy mi vezeti az örökösöket: a ma-
gyar irodalom jó része boltban, antikváriumban nem kapható, weben nincs fent).

Egy újfajta jogi megközelítés lehetôséget és
mintákat ad a szerzôknek, hogy az oltalom alá
esô szellemi jogaikat pontosabban kezeljék,
több elônyt adva a közösségnek. Ezek a
Creative Commons („kreatív közkincs”) licen-
szek (http://creativecommons.org).
Négy feltétel kombinációiból áll össze a teljes
licensz. A négy feltétel:

Attribution (by, Nevezd meg!) – szabadon
másolható, terjeszthetô, megjelentethetô és elô-
adható, illetve módosítható, de csak az eredeti
szerzô megadásával.

Noncommercial (nc, Ne add el!) – szaba-
don másolható, terjeszthetô, megjelentethetô és
elôadható, illetve módosítható, de kizárólag
nem kereskedelmi célokra.

No Derivative Works (nd, Ne változtasd!)
– szabadon másolható, terjeszthetô, megjelen-
tethetô és elôadható, de nem módosítható.

Share Alike (sa, Így add tovább!) – szaba-
don módosítható, és felhasználható más mûvek-
ben, de azok ugyanazon licenc alatt kell megje-
lenjenek, mint az eredeti.

A jelenleg Magyarországra érvényes hatféle 
CC licensz (2.5-ös Hungary verzió):

Nevezd meg! – szabadon má-
solhatod, terjesztheted, bemutat-
hatod és elôadhatod a mûvet,
feldolgozásokat hozhatsz létre,
de a szerzô által meghatáro-
zott módon fel kell tüntetned
a mûhöz kapcsolódó infor-
mációkat.

Nevezd meg!–Ne add
el! – szabadon másolhatod,
terjesztheted, bemutathatod
és elôadhatod a mûvet, feldol-
gozásokat hozhatsz létre, de a

szerzô által meghatározott módon fel kell tün-
tetned a mûhöz kapcsolódó információkat, és a
mûvet nem használhatod fel kereskedelmi cé-
lokra.

Nevezd meg!–Ne add el!–Ne változ-
tasd! – szabadon másolhatod, terjesztheted,
bemutathatod és elôadhatod a mûvet, de a szer-
zô által meghatározott módon fel kell tüntetned
a mûhöz kapcsolódó információkat, és a mûvet
nem használhatod fel kereskedelmi célokra, va-
lamint nem módosíthatod, nem készíthetsz be-
lôle feldolgozásokat.

Nevezd meg!–Ne add el!–Így add to-
vább! – szabadon másolhatod, terjesztheted,
bemutathatod és elôadhatod a mûvet, feldolgo-
zásokat hozhatsz létre, de a szerzô által megha-
tározott módon fel kell tüntetned a mûhöz kap-
csolódó információkat. A mûvet nem használha-
tod fel kereskedelmi célokra, és ha megváltozta-
tod, átalakítod, feldolgozod ezt a mûvet, az így
létrejött alkotást csak a jelenlegivel megegyezô
licensz alatt terjesztheted.
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Nevezd meg!–Ne változtasd! – szaba-
don másolhatod, terjesztheted, bemutathatod
és elôadhatod a mûvet, de a szerzô által megha-
tározott módon fel kell tüntetned a mûhöz kap-
csolódó információkat, és nem módosíthatod,
nem készíthetsz belôle feldolgozásokat.

Nevezd meg!–Így add tovább! – szaba-
don másolhatod, terjesztheted, bemutathatod
és elôadhatod a mûvet, feldolgozásokat hoz-
hatsz létre, de a szerzô által meghatározott mó-
don fel kell tüntetned a mûhöz kapcsolódó infor-
mációkat, és ha megváltoztatod, átalakítod, fel-
dolgozod ezt a mûvet, az így létrejött alkotást
csak a jelenlegivel megegyezô licensz alatt ter-
jesztheted.

A Creative Commons licenszek magyaror-
szági honosítását a Budapesti Mûszaki Egyetem
Szociológia és Kommunikáció Tanszékének
Média Oktatási és Kutató Központja irányította
(http://mokk.bme.hu).

Végezetül egy adalék a hanglemezki-
adáshoz. Egy ma megjelenô zenei CD
árából a következô arányban részesül-
nek a szereplôk:

• állam (adók, járulékok) – 20%
• kereskedelem (kisker, nagyker) –

20%
• gyártás (kiadó, stúdió, CD-gyár,

nyomda) – 45%
• zene (jogdíjak, honoráriumok,

eladások utáni díjak) – 15%

Látható tehát, hogy a másolás nemcsak a
zenét öli meg, hanem jelentôsen csökkenti az
egyébként világszínvonalú minôségben és ár-
ban dolgozó kapcsolódó hazai vállalatok be-
vételeit is. Vegyünk egy öttagú zenekart, té-
telezzük fel, hogy dalaikat közösen írják és
adják elô. Elsô évük igen munkás: kiadót ta-
lálnak, megírják és felveszik elsô lemezüket,
ami azonnal aranylemez (7500 példány) lesz,
nagy a siker. A fenti számok alapján az adott
évben a fiúk fejenként adózás elôtt a lemez-
zel nagyjából 750 000 Ft-ot keresnek. Sok?
Kevés?

Digitális fényképezés

A leggyakrabban azzal a kérdéssel fordul-
nak hozzám a fényképezéssel ismerkedô ba-
rátaim, hogy milyen gépet is válasszanak. 

Az igazság az, hogy régebben nem tud-
tam olyan választ adni, amivel mara-
déktalanul elégedettek lettek volna.
Mindenképpen meg akartam ismertetni
ôket a technikai részletekkel, hogy pon-
tosan az optimális készüléket vásárol-
hassák meg. A fényképezés viszont pont
nem a technikai részletekrôl szól, ha-
nem az élményrôl, értve ezen mind a
kép elkészítését, mind az elkészült kép
mutogatását. 

Ahogy a fotós mondás tartja: senki
sem tudja, hogy József Attilának milyen
írógépe volt. Azaz, a fényképet, ahogy a
verset is, az ember alkotja, nem a gép. 

Tagadhatatlan, hogy jó, kézreálló
géppel szívesebben, könnyebben dolgo-
zunk. És természetesen meg kell tanulni
„tíz ujjal gépelni”, hogy a fénykép ké-
szítése közben ne a technikával kelljen
bíbelôdnünk, figyelmünket inkább a té-
ma kösse le.

Hogyan válasszunk 
fényképezôgépet?
Ismerjük meg igényeinket! 
Legyen-e mindig nálunk a gép? Van-e
türelmünk megvárni a jó fényeket? Ér-
deklôdésünk fellángolás vagy hosszú
távú motivációnk van? Akarunk-e
fényképet nyomtatni? Elmondani aka-
runk-e valamit a képeinkkel, meg aka-
runk-e örökíteni egy nyaralást, vagy
csak a partin kattintgatunk egymásra?

Mérjük fel a lehetôségeinket! Mennyi
pénzt tudunk rászánni a felszerelésre?
Mekkora gép fér el a táskánkban? Bír-
juk-e, ha cipelni kell fel a hegyre a cuc-
cot? Tudunk-e idôt szánni a fényképe-
zésre?
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Három kategóriája van a digitális
fényképezôgépeknek, a kompakt, a tü-
körreflexes és a kettô közötti, a bridge
(talán köztesnek fordíthatnánk). Fôbb
tulajdonságaik:

Kompakt. Sok profi fotós táskájában
van kompakt fényképezô is. Egyszerûen
azért, mert a mindennapi események,
érdekességek dokumentálására, ezek a
készülékek tökéletesen megfelelnek. 4:3
arányú képeket készítenek, amely jól
alkalmazkodik a monitoron történô
megjelenítéshez.

• Elônyök: kicsi, könnyû, olcsó, egyszerû,
automata

• Hátrányok: lassú reakció, kompromisszu-
mos optika, korlátozott használhatóság
kevés fényben

Tükörreflexes (DSLR: digital single
lens reflex). Szerencsére a gyártók felis-
merték, hogy nem csak a profik akar-
nak tükörreflexes gépekkel fényképez-
ni, hanem az igényes amatôrök is, ezért
minden rétegnek kínálnak ilyen eszkö-
zöket. Az objektívek cserélhetôek, min-
denféle feladatra találhatunk megfele-
lôt. A digitális vázak (váz: fényképezô-
gép objektív nélkül) sajnos hamar avul-
nak, de az objektívek sok évig hûen
szolgálnak. 3:2 arányú képeket készíte-
nek, hasonlóan a hagyományos kis-
filmhez. Ezt a kategóriát hívják APS-C-
nek is, mivel az érzékelô mérete meg-
egyezik a kilencvenes években kifej-
lesztett filmes Advanced Photo System
rendszer Classic osztályával. Ez a rend-
szer nemcsak abban különbözik a ha-

gyományos kisfilmtôl, hogy 24 mm szé-
les filmet használ a 35 mm-es helyett,
hanem hogy a képkockák közé oda-
nyomtatta az expozíció adatait, meg-
könnyítendô az elôhívást és a késôbbi
elemzéseket. A sors fintora, hogy a di-
gitális fényképezés elterjedése szorítot-
ta ki ezt a remek filmes elképzelést.

• Elônyök: jó minôségû kép, sokféle objektív
és kiegészítô, manuális vezérlés

• Hátrányok: nagy, nehéz, drága, bonyolult
Bridge. A kis és a nagy fényképezô-

gépek közötti ûrt volt hivatott kitölteni
ez a kategória, de ezeket a gépeket las-
san kiszorítják a belépô szintû (kezdôk-
nek szánt) tükörreflexes fényképezôk.
Az újabb modellekben a megszokott 4:3
és 3:2 képarány mellett választhatjuk a
16:9-est is.

• Elônyök: jó minôségû kép, jó optika, köze-
pes méret, közepes tömeg, teljes manuális
vezérlés

• Hátrányok: nagy fogyasztás, magas ár
Ma már szerencsére azt mondhatjuk,

hogy a megapixel háború lezajlott, 6-
10 megapixel vágással együtt is elég a
hagyományos papírképek nyomtatásá-
ra. A vásárláskor gondolkodjuk el azon
is, hogy a nagyobb érzékelô, nagyobb
fájlokat eredményez, azokat tárolni is
kell valahol.

A teljesen újoncoknak azt szoktam
ajánlani, hogy bátran ugorjanak neki a
fényképezésnek egy kényelmes kom-
pakt géppel, nincs sok különbség az
eszközök között. Mondjunk egy össze-
get, amit rászánunk a dologra (ebbe
azért kalkuláljuk bele a memóriakártya,
akkumulátorok és a táska árát is), és
máris már csak 8-10 gép van elôttünk.

Ezek után elég, ha a választás egyet-
len szempontja az, hogy mennyire esik
jól az adott gép használata. A nagyobb
boltokban a kiállított példányokat bát-
ran lehet próbálgatni. Ugyanis a fotó-
zásnak élménynek kell lennie, a nem
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kézreálló géppel inkább csak kínlódás
várható, hiába jobbak a technikai adatai.
Persze ne felejtsük ki a „sznob-hatást”,
bizonyos márkák szebben csengenek,
emiatt esetleg sok hibát elnézünk nekik.
De ne dôljünk be a marketingnek, a ki-
sebb (és esetleg olcsóbb) nevek is tudnak
ebben a szegmensben jó gépeket gyárta-
ni. Mindenestre azzal számoljunk, hogy
ezek az eszközök befektetésnek nem jók,
gyorsan avulnak, piaci értékük gyorsan
csökken.

Ha pedig pár év múlva tovább akarsz
lépni, a kis tükörreflexesek kiválóak a
folytatáshoz. Itt már kicsit mások a
szempontok, tapasztalatom szerint a
váz ára csak a fele-harmada a teljes
összegnek, amit a fotós elkölt objektí-
vekre, vakura, táskákra, állványra,
egyéb kiegészítôkre. Ráadásul, mivel
rendszerrôl van szó, nagyon költséges
átpártolni egy másik gyártóhoz, gya-
korlatilag lehet elölrôl kezdeni a felsze-
relés összeszedését. Sokat segít a kez-
déskor, ha a családban, ismerôsi körben
vannak kölcsönkérhetô objektívek, va-
kuk, és lehet is rájuk számítani. Így sza-
badabban (és olcsóbban) lehet keresgél-
ni a nekünk megfelelô eszközöket.

Bármelyik kategória mellett dön-
tünk, mindenképpen gondoskodjunk
képeink megfelelô tárolásáról, kezelésé-
rôl. Digitális vázzal könnyen szalad a
számláló, nem ritka az évi sokezer kat-
tintás. Ennek számítógépünkön jelentôs
helyigénye van, éves szinten gigabáj-
tokról beszélünk. Képeinket mindig két
példányban tároljuk, CD, DVD, külsô
merevlemez, minden megoldás jó. Szü-
leink, nagyszüleink papírképei, diái
szinte örök életûek, ám digitális felvéte-
leink nagyon könnyen megsemmisül-
hetnek egy merevlemez-hiba esetén. 
A mondás szerint kétféle ember van:
akinek már vesztek el adatai és akinek
ezután fognak.

Alapfogalmak
Rekesz vagy blende. Ez az objektív szabályoz-
ható méretû nyílása, ahol a fény bejut a gépbe.

A nyílás méretét egy arányszámmal szokás meg-
adni, hogy az objektív fókusztávolságához képest
mekkora a rekesz átmérôje. Akkor nevezünk 1:1-
esnek egy objektívet, ha a fókusztávolság és az
objektív rekeszének átmérôje megegyezik. Jelölé-
se 1:2,8 vagy f/2,8, esetleg F2,8, illetve változó
fényerejû zoom (változtatható fókusztávolság)
esetén a két szélsô értéke szerepel: f/3,5–5,6. Az
objektív fontos jellemzôje a maximális rekesz mé-
rete, hogy mennyi fényt tud beengedni. Minél na-
gyobb ez a nyílás, annál nagyobb az objektív
fényereje. A rekesz szabályos értékei mértani sort
alkotnak, mindegyik fele annyi fényt enged be,
mint az elôzô: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16;
22; 32. Nemcsak a bejutó fény mennyisége miatt
változtatjuk a rekeszt, hanem a mélységélesség
miatt is: minél szûkebb rekesz, annál nagyobb az
éles tartomány és fordítva.

Záridô. Ameddig a fényképezôgép nyitva van és
fogadja a fényt. A másodperc tört részeként ha-
tározzuk meg. Szabályos értékei szintén mértani
sort alkotnak, mindegyik fele annyi fényt enged
be, mint a sorozat elôzô tagja: 1, 1/2, 1/4, 1/8;
1/15, 1/30, 1/60; 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000.
Jelöléskor általában elhagyjuk az 1/-t és csak
annyit mondunk, hogy hatvanaddal fotóztam.

Tükörreflexes gép objektíve. Jól látszik a rekesz
és a lamellák. Fotó: Perger László
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Érzékenység, erôsítés (ISO). A képalkotó esz-
köz (CCD – Charge-coupled device, CMOS –
Complementary metal–oxide–semiconductor)
érzékenysége. Minél magasabb az érzékenység,
annál kevesebb fény kell a helyes expozícióhoz.
De talán jobb az erôsítés fogalmát használni,
hiszen pontosan arról van szó. Amíg a HiFi-
készülékek esetében, ha felcsavarjuk a hang-
erôt, megnô az alapzaj, itt az erôsítés kapcsán
„képzaj” válik láthatóvá. Ha piros-zöld, zavaró
pixeleket veszünk észre a képen, akkor meg-
találtuk a képzajt. Az érzékenység jelölése ISO-
szabvány szerint történik, 100, 200, 400, 800,
1600-as ASA értékeket használunk. Szintén
mértani sorozatról van szó, a sorozat minden
tagja dupla akkora érzékenységet jelöl, mint az
elôzô. Hosszú záridôk használatával az fényké-
pezôgép érzékelôje melegszik, emiatt megnô a
képzaj. A kompakt gépek általában csak 400-as
érzékenységig használhatóak, a tükörreflexe-
seken még az 1600-as érték is adhat jó ered-
ményt. A fényképezôgépek a „színzaj” kialaku-
lását zajszûrô algoritmusokkal csökkentik.

Expozíció. Az expozíció egy adott fénymennyi-
séget juttat az érzékelôre, ezt számszerûen kife-
jezhetjük a rekesz és a záridô adataival. Ehhez
járul hozzá az érzékenység, a három érték
együtt felel a helyes expozícióért. Ezek szaba-
don kombinálhatóak: pl. duplájára növelem az
érzékenységet, ezáltal felére vehetem a záridôt,
hogy ne mozduljon be a biciklis. Vagy két lépés-
sel lassabbra veszem a záridôt, hogy a vízcsep-
pek kisimuljanak, és két lépéssel szûkítem a re-
keszt. A mai gépeken mindhárom adatot har-
mad-lépésekkel állíthatjuk. Az egységnyi lépés
egy fényértéknek felel meg, jelölése: 1 FÉ vagy
1 EV (exposure value). Digitális felvételeinknél
az elkészült fájl része lesznek az EXIF-adatok
(Exchangeable image file format), ezek tartal-
mazzák a kép összes fontos meta-adatát (dá-
tum, a gép márkája stb.), többek között az ex-
pozíciós értékeket is. Ha hibáztunk (vagy az au-
tomatika számolt rosszul), ennek segítségével
könnyen megkereshetjük, hol volt a gond, és
korrigálhatunk.

Expozíció-korrekció. Bizonyos esetekben elô-
re tudható, hogy a fénymérô rosszul fog mérni,
ezért megkérjük, hogy valamelyik irányba térjen
el. A havas tájat a fénymérô mindig alulexponál-
ja (sötétebb lesz), ezért +1 FÉ-vel nyugodtan
korrigálhatjuk. Vagy túl világos lesz az árnyékos
szürke várfal, és emiatt kiégnek részek az égbôl,
adjuk –2/3-ad FÉ-t stb.

Viszonossági törvény. Azt mondja ki, hogy a
három expozícós adatot (rekesz-záridô-érzé-
kenység) szabadon változtathatom a feladatnak
megfelelôen. A lényeg, hogy az összegük ne vál-
tozzon, azaz a képhez szükséges fény mennyi-
sége maradjon állandó. Például f/5,6 – 1/125 –
ISO400-as expozíció megegyezik egy f/2,8 –
1/250 – ISO200-assal.

Fehéregyensúly. A különbözô fényforrások nem
egyforma színûek, bár az agyunk korrigálja a lát-
ványt, a fényképezôgépet viszont erre utasítani kell.
A színhômérséklet mértékegysége a kelvin, jele K. 
A napfény 5400 K, az izzólámpa 3300 K, a felhôs
égbolt 6000 K. A fényképezôgép automatikája álta-
lában eltalálja a helyes értéket, de a vegyes fényvi-
szonyok becsaphatják, ilyen például, amikor neon-
világítás van a szobában, de az ablakon besüt a
nap. Ha kékes-zöldes árnyalatú lesz a kép, akkor az
automata tévedett. Állítsuk a dominánsabb fény-
hez a fehéregyensúlyt, és készítsük el újra a képet.

Felbontás. Felbontásnak nevezzük az érzékelô-
vel rögzített képpontok számát. Használjuk ki
fényképezôgépünk tudását, válasszuk a maxi-
mális felbontás. A memóriakártyák nem kerül-
nek sokba, és az utólagos kicsinyítés jobb ered-
ményt ad, mint ha eleve kis képet készítettünk
volna. Az digitalizálás idevágó szabályai szerint
a mintavételezésnek kétszer olyan finomnak kell
lennie, mint amilyen a kimenet felbontása. Egy
300 dpi-s, 10x15-ös nyomat pixel-igénye 1800x
1200, tehát kicsit több mint 2 Mpixel. Azaz 4-5
Mpixel teljesen elegendô az átlagos papírképek-
hez. Érdekességként jegyezzük meg, hogy a fo-
tós világ a képméret terén elôször a függôleges
értéket adja meg, míg a digitális világ elôször a
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vízszintest (10x15 cm illetve 1800x1200 pixel).
A fotózás hagyományos mértékegysége továbbá
az inch, azaz hüvelyk. Ezért az említett méretû
papírkép tulajdonképpen 4x6 inch méretû, azaz
10,16x15,24 cm. A digitális fényképezôk 4:3
arányát kétféle módon lehet a 3:2 arányú nyo-
matokra átvinni: vagy a teljes kép nyomtatásra
kerül, és a nyomat két széle üresen marad (fit el-
járás), vagy a teljes papír nyomtatott felületû
lesz, ilyenkor viszont az eredeti kép alsó és felsô
része lemarad (fill eljárás). Sok csalódástól kí-
mélhetjük meg magunkat, ha a fotólaborba
nyomtatás céljából eleve 3:2 arányú képeket
küldünk, a vágást magunk végezve el.

Tömörítés. A fényképezôgépek nagyon helye-
sen takarékoskodnak a rendelkezésre álló hely-
lyel, és tömörítik a képeinket. Mivel a használt
JPG-tömörítés veszteséges – azaz kevesebbet tu-
dunk visszanyerni a fájlból, mint amennyit a gép
eredetileg látott –, mindig a legfinomabb tömö-
rítést válasszuk, még ha a fájlok mérete így na-
gyobb is lesz. A tömörítés mértéke a témától is
függ, a JPG-eljárás a nagy, összefüggô, hasonló
színû foltokat jól tudja tömöríteni (napos égbolt),

míg a sok apró részletbôl álló, sokszínû mintáza-
tot kevésbé (leveles ôszi táj). Ezért fordulhat elô,
hogy gépünk „hibásan” jelzi a még hátralévô ké-
pek számát. Valójában az elénk kerülô táj is felel
a memóriakártya gyors megtöltéséért.

Fókusztávolság (gyújtótávolság). Konyhanyel-
ven: hogy milyen hosszú az objektív. Kicsit szak-
maibban: az a távolság, ami az objektív fôsíkja és
az érzékelô között húzódik meg. A fókusztávol-
ság alapján csoportosítjuk az objektíveket:
nagylátószögû (35 mm alatt), normál (50 mm
körüli) és teleobjektívekre (70 mm felett). Ma-
napság szinte kizárólag változtatható fókusz-
távolságú (zoom) objektíveket használunk, jel-
lemzô méretek: 28–80 mm, 70–210 mm, 70–
300 mm, illetve a digitális vázakra kifejlesztettek
közül 18–70 mm, 18–55 mm, 55–200 mm. 
A kompakt gépeken a zoom átfogását szokták
kifejezni: 8x-os, 10x-es zoom. Ez kicsit becsapós,
mert nem tudjuk, hogy van-e nagylátószögünk
vagy tele (nagy fókusztávolságú) állásunk. Az
sem segít, ha ráírják, hogy 5,7–57 mm, mert
ugye mihez képest kell ezt értelmeznünk. Szeren-
csére általában megadják az ún. kisfilmes ekvi-

Perspektíva – a különbözô fókusztávolságok hatása. Fotó: Perger László
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valens értéket, a fenti esetben ez 37–370 mm-t
jelent (tehát nincs nagylátószögünk, de van jó
nagy telénk). Azonban ne dôljünk be a marke-
tingnek, még nem gyártottak olyan objektívet,
ami tízszeres átfogás mellett mindenhol kiváló
képminôséget adna, kis méretben és súlyban,
megfizethetô áron. Csodák nincsenek: a profi fo-
tósok zoomjai 2-3-szoros átfogásúak, egy kilo-
gramm tömegûek és félmillió forintba kerülnek.

Mélységélesség. Az élesre állított tárgy síkja
elôtt és mögött is élesek lesznek a dolgok. Ezt a
távolságot nevezzük mélységélességnek. A mély-
ségélesség az élesség síkja mögött és elôtt 1/3–
2/3-ad arányban oszlik meg. A tárgytávolsággal
növekszik a mélységélesség, messzi dolgoknál
több méter is lehet, közelieknél pár milliméterre
csökkenhet. Az objektív fókusztávolsága is befo-
lyásolja a mélységélességet: fordítottan arányos
vele. Azaz, a teleobjektíveknek kicsi a mélység-
élessége, a nagylátószögûeknek nagy. Emellett
a rekesz állása is hatással van a mélységélességre:
szûk rekesznél nagy, tág rekesznél kicsi a mély-
ségélesség. Itt nem a rekesz arányszámát kell
figyelni, hanem a tényleges átmérôjét. Emiatt
kompakt gépekkel nehéz szép portrét készíteni
(kis mélységélességhez nagy rekesz szükséges),
cserébe viszont megkapjuk a makrófotózáshoz
kimondottan ideális szûk rekeszt.

Crop-faktor (FVC, field of view crop). Kisfilmes
ekvivalens fókusztáv. A digitális érzékelôk ki-
sebb méretûek, mint a hagyományos kisfilm
(36x24 mm). Emiatt az érzékelô a felhelyezett
objektívnek csak a közepét használja, látja. Ez
olyan hatást kelt, mintha egy hosszabb fókusz-
távolságú objektívvel dolgoznánk (a perspektíva
viszont nem változik). Ez elôny a teleobjektíves
fényképezéskor és hátrány a nagylátószög hasz-
nálatakor. Az egyes gyártók eltérô érzékelôket
használnak, melyek mérete is különbözô. Így a
crop-faktor értéke minden márkánál más, sôt
néha típusonként is változik. Néhány jellemzô
érték: Nikon 1,5; Canon 1,3-1,6; Olympus 2.
Hogy megkapjuk a kisfilmes rendszerben hasz-
nálatos fókusztávolságot, a digitális vázakon
a crop-faktorral meg kell szorozni az objektív
fókusztávolságát. Például egy 85 mm-es objek-
tív Canon digitális vázon megfelel egy filmes
136 mm-es telének. Ez azt is jelenti, hogy egy
olcsó 50 mm-es alapobjektív kisteleként (Nikon
esetében 75 mm) lesz használható a digitális vá-
zakon. Mivel nagy a kavarodás, ezért továbbra is
a hagyományos kisfilmes számokat használjuk a
digitális vázakhoz készült objektíveken is.

Objektívek jelölései. Megpróbálok egy kis
rendet vágni a három nagy gyártó marketingesei
által keltett káoszban az alábbi táblázattal.

Nikon Canon Sigma
digitális fényképezôgéphez DX EF-S DC
kifejlesztett objektív

a legmagasabb minôség arany csík L – Luxury EX – Excellence
alacsony színszórású lencsék ED UD SLD

Extra Low Dispersion Ultra Low Dispersion Super Low Dispersion
ultrahangos élességállítás AF-S USM HSM

Auto Focus, Ultra Sonic Motor Hyper-Sonic Motor
Silent Wave Motor

belsô élességállítás, az objektív IF IF
hossza nem változik Internal Focus Internal Focus
optikai képstabilizátor VR IS OS

Vibration Reduction Image Stabilizer Optical Stabilizer
a rekeszt csak a vázról lehet G
vezérelni

távolságinformáció a gépnek D D
a vakus fényméréshez Distance Info Distance Info
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Reciprok-szabály. A kezünk remeg, ezért a
fényképezôt hosszú záridôknél bemozdíthatjuk.
Az exponáláskor válasszunk a fókusztávolság
reciprokának megfelelô záridôt, így elkerülhet-
jük a berázásos életlenséget. Tehát teleobjektí-
vünk 210 mm-es zoom-állása esetén ne fotóz-
zunk 1/250-ednél lassabban. Nagylátószögû ob-
jektívvel (24–28 mm) viszont könnyedén meg-
tarthatunk kézbôl 1/30-ad idôt is. A szabály a
crop-faktorral együtt érvényes, tehát a felszor-
zott fókusztávolság szerint kell számolni. A kép-
stabilizátoros objektívek 2-3 FÉ elônyt adnak,
tehát a fent említett 210 mm-es példában a sta-
bilizátor használatával akár 1/60-adot is meg tu-
dunk kézbôl tartani.

Program-módok. Az expozíció meghatározá-
sakor használhatjuk a gép által felkínált üzem-
módokat:

• P (program) – a rekesz és a záridô adatait
az automatika válaszja ki

• S (shutter) – az idôt megadjuk, a rekeszt
az automatika határozza meg

• A (aperture) – a rekeszt adjuk meg, és
ahhoz kapjuk a záridôt

• M (manual) – mindkettôt mi határozzuk meg
A Canon cég S helyett Tv (time value) és A

helyett Av (aperture value) jelöléseket használ.
Emellett használhatjuk a gép által felkínált té-

ma-módokat is (sport, tájkép, makró, portré stb.).
Ezekben az állásokban a gép ajánlatokat ad, hogy
az adott helyzetet milyen prioritásokkal érdemes
fényképezni (sport esetén gyors záridô, portré ese-
tén nagy rekesz, éjszakai portré esetén vaku stb.).

Néhány tipp nehezebb helyzetekre
A Hold. Bármennyire is meglepô, a Hold roppant
fényesen világít, azaz veri vissza a Nap fényét. 11-
es rekesz mellett 1/ISO záridôvel fotózzuk. Példá-
ul 300 mm-es objektívvel berázás ellen használ-
junk 1/400-ad idôt és 400-as érzékenységet.

Vízesés, szökôkút. Nagyon szép, ha a víz el-
mosódottan, fátyolosan folyik a képen. Ehhez
hosszú záridô kell, esetleg állvány is szükséges
lehet. Javasolt értékek: 1/10–1/30-ad idô, köze-
pesen szûk rekesz, 6,3–11, érzékenység a fény
szerint. Egy város napos fôterén sok a fény, de az
erdôben kevés.

Havas táj. A fénymérô nem tudja, hogy vakító
havat lát, ô csak átlagot számol. Adjunk +1-2 FÉ
expokorrekciót.

Portré. Úgynevezett kistele fókusztávolság
szükséges, azaz tekerjük a gépet valahova 70–
135 mm közötti állásba. Mindenképpen kerüljük
az ennél kisebb fókusztávolságot és a közeli
exponálást, hogy ne legyen krumpliorr-effektus.
Hogy szépen elváljon a modell a háttértôl, dol-
gozzunk tág rekesszel, mely kis mélységélessé-
get ad. Kerüljük a direkt fényt, a napsütést, mely
nagy árnyékokat és hunyorgást okoz. Keressünk
szórt fényt, például felhôs idôben állítsuk az ab-
lak mellé a modellt, hogy oldalról kapja a világí-
tást. Javasolt értékek: 85 mm, 2,8–4-es rekesz,
érzékenység és záridô a fénynek megfelelôen.

Tûzijáték, villámok. Ez inkább szerencsejáték,
kinyitjuk a gépet, és reménykedünk, hogy elka-
punk valami szépet. Mindenképp fontos a jó hely-
szín kiválasztása (a zavaró tömeg, illetve a vihar
miatt). Állvány szükséges a hosszú záridôk miatt.
Manuális élességállítás a végtelenbe. Szûk rekesz,
hogy minden éles legyen. Alacsony érzékenység a
zaj elkerülésére. Javasolt értékek: 24–28 mm,
11–16-os rekesz, ISO 100–200, 2–8 másodperc.

Koncert. Ez tényleg nehéz ügy, gyors mozgások,
egyszerre kevés és sok, ráadásul állandóan válto-
zó színû fény, a vakuhasználat pedig nem ele-

Bridge típusú fényképezôgép kezelôszervei
Fotó: Perger László
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gáns, sokszor tiltott is. Elkerülhetetlen a magas
érzékenység és a gyors záridô használata, és nem
lehet megúszni a fényerôs és drága objektíveket.
Spotmérôvel érdemes megmérni a fényeket, pár
kép alatt belôni a helyes expozíciót, és utána ma-
nuális üzemmódban folytatni. Mindenféle fókusz-
távolság használható, én három fix objektívvel
szoktam dolgozni: 35/2, 85/1,8 és 180/2,8. A zár-
idôt nemcsak a reciprok-szabály befolyásolja, ha-
nem az is, hogy a zenész keze és teste bemozdul
a lassabb záridôknél, tehát hiába exponálunk áll-
ványról. A használható értékek: 800–1600-as
érzékenység, egy-két harmaddal szûkebb rekesz,
mint a maximális, 1/60-ad, 1/125-öd idô. Tanul-
junk meg biztos kézzel exponálni. Készítsünk
sorozatokat, az elsô képnél általában még be-
mozdítjuk a gépet, de a többi már jó lehet.

Templombelsô. Kevés fény és sok részlet jel-
lemzi a templomokat. Kézbôl nem fog menni, vi-
szont állványt a legtöbb helyen nem lehet hasz-
nálni. Többnyire a vaku használatát is tiltják, vi-
szont vigasztaljon minket a tudat, hogy nem is
igazán lehet bevilágítani ekkora tereket a gép
kisvakujával. Keressünk padot vagy párkányt,
ahova letehetjük a gépet. Én sokszor a táskámat
használom állványnak. Válasszunk szûk rekeszt,
hogy nagy legyen a mélységélesség. Mivel úgyis
sokáig exponálunk, az érzékenységet állítsuk
alacsonyra. Javasolt értékek: 24–36 mm, 7,1-es
rekesz, ISO 200, 1–2 másodperc.

Utómunka
A fényképezôgép fénymérôjét, automatikáját
gyakran becsapják a körülmények, így sokszor
szükséges némi utómunka. Például nem volt le-
hetôségünk precízen megkomponálni a képet,
ezért késôbb vágnánk belôle. Elôfordulhat, hogy

felesleges részletek csúfítják el a képet, ilyenkor
retusálhatunk. Netán digitális illusztrációt készí-
tünk, és a fénykép csupán a kiindulópont.

Használjunk bátran a képszerkesztô progra-
mokat, ne legyenek gátlásaink, a fotósok mindig
is retusálták, vágták, szerkesztették a képeiket,
ha nem is olyan hatékony eszközökkel, mint a
számítógép.

Válogatás, bemutatás
A fotós legnehezebb feladata a képek szerkesz-
tése, válogatása. Sajnos azonban az a helyzet,
hogy a közönségünk egészen más szempontból
nézi a képeinket, hiányzik belôle az az öröm,
amit nekünk okozott az ottlét és a fényképezés.
Elôfordulhat, hogy nagyon hamar megunják a
beszámolónkat, ha nem vigyázunk.

Az elsô veszély, hogy nagy tömegben zúdítjuk
képeinket barátainkra. Ne tegyük! Bár többnyire
digitális géppel fotózom, megtartottam a hagyo-
mányos „tekercs” fogalmát. Úgy vettem észre,
hogy egy-két tekercs, azaz 36-72 kocka az az op-
timális képmennyiség, amit még bárki szívesen
végignéz. Ennél többel csak akkor zaklassuk is-
merôseinket, ha tényleg nagyon kötôdnek a té-
mához. Tanuljuk meg kiválogatni a legeslegjobb
képeinket, a többit meg tartsuk meg magunknak.

A második veszély a tukmálás. Ne akarjuk
mindenáron, hogy személyesen mutassuk be,
esetleg teljesen alkalmatlan idôpontokban vetít-
sük le a képeinket, bármennyire is vágyunk az
azonnali sikerre. Sokszor sértôdés a vége. Hoz-
zunk létre webes galériákat, töltsük fel fotómeg-
osztó oldalakra a fotókat, így barátaink akkor
nézik meg ôket, amikor idejük van.

Utószó

Kísérletezzünk, használjuk bátran az új eszköze-
inket, de ne hagyjuk, hogy ôk irányítsanak min-
ket! És ha majd nem értjük gyermekeink új
kütyüit, csendes iróniával dôljünk hátra: felnôt-
tünk. Nagyszüleink a szalagos magnetofont cso-
dálták, szüleink a videót nem értették, remélem
ránk is várnak még kalandok.

Holdfogyatkozás fázisai, 2008. február 21. 
A sorozat eleje f/10, 1/250mp, a vége f/8, 1mp
expozíciós értékekkel készült, ISO 400 mellett.
Fotó: Perger László
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8.  FEJEZET

Krista Zita

Munka – állás – karrier

Bevezetés

Afelnôttkor lényegében akkor
kezdôdik, amikor munkát vál-
lalunk. Ezzel szinte egyidôben

új problémák hada is megjelenik. Sze-
retnénk, ha eligazodnátok, ha bizo-
nyos fogalmakat tisztán látnátok. Ta-
lán segítenek az alábbiak.

Munkaerô – piacon

Kik lehetnek a munkaerô-piacon 

a vevôk, és kik az eladók?

Mi a munkaerô ára?

Mi a véleményed a munkanélküliségrôl?

A munkaerô-piac szereplôi
A munkaerô-piacon, akár az árupiacon, van eladó, vevô és természetesen portéka is. 
Az áru a munkavégzô képesség: ez lehet az ember fizikai ereje vagy szellemi képessége.
A vevô a munkáltató, a cég, amely alkalmazza és így megfizeti a munkaerôt.

Az eladó pedig természetesen a munkavállaló
ember, aki eladja munkavégzô képességét.

Munkát végezni persze több formában is lehet.
a) Munkaviszonyban
• A felek: a munkáltató (cég) és a

munkavállaló.
• Munkaviszony esetén a két fél

munkaszerzôdést köt.
• A köztük lévô viszonyt a Munka

törvénykönyve szabályozza.
• Az elvégzett munkáért munkabér jár.
b) Megbízási jogviszonyban
• A felek: a megbízó és a megbízott.
• Megbízási jogviszony esetén a két 

fél megbízási szerzôdést köt.

11%

11% 55%

9%

14%

teljes állásban

félállásban

járulékos
feladatként

külsô
munkatárs

egyéb terület
szakembere

Munkaviszonyok
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• A köztük lévô viszonyt a Polgári törvénykönyv szabályozza.
• Az elvégzett teljesítésért megbízási díj jár.
c) Egyéni vállalkozóként
• A felek: a megbízó és az (egyéni) vállalkozó, a megbízást a megbízótól kapod

vállalkozási szerzôdést kötve vele.
• A köztük lévô viszonyt a Polgári törvénykönyv szabályozza.
• Ebben az esetben saját magad foglalkoztatója vagy.
• Az elvégzett teljesítésért vállalkozói díj jár, viszont fizetésed a járulékok és

adók megfizetése után tudod jogszerûen kivenni.
d) Társas vállalkozóként
• A felek: a társas vállalkozás és Te, mint magánszemély.
• A társas vállalkozás lehet: betéti társaság (bt.), korlátolt felelôsségû társaság

(kft.) vagy részvénytársaság (zrt.) – manapság: zárt és nyílt rt.
• A köztük lévô viszonyt a Polgári törvénykönyv szabályozza.
• Ebben az esetben saját magad foglalkoztatója vagy, és vállalkozásod tulajdo-

nosaként kaphatsz munkabért és részesedhetsz a nyereségbôl.
• Az elvégzett munkádért munkabér jár, illetve tulajdonosként a cég nyereségé-

bôl részesedsz.
e) Alkalmi munkavállalói kiskönyvvel
• A felek: a munkáltató (cég) és a munkavállaló.
• Az alkalmi munkavállaló kiskönyvvel dolgozókra a Munka törvénykönyve vo-

natkozik, mint a munkaviszonynál, de ez rövid távú, alkalmi munkák esetében
kisebb adminisztrációval járó foglalkoztatási forma.

• Az elvégzett munkáért munkabér jár.
f) „Feketén”
• Nincs semmilyen szerzôdés a felek között, így a törvények egyik fél viselkedé-

sét sem szabályozzák (kivéve, hogy törvénytelen az egész munkavégzés!).
• Nem vagy hivatalosan sehol bejelentve munkavállalóként, nem vagy biztosí-

tott az egészségbiztosítónál, így ez az idôszak nem számít majd a nyugdíjazás-
nál, és elôfordulhat, hogy orvosi ellátást sem kaphatsz.

• Kétséges, hogy a munkád után megkapod-e a fizetésed, hiszen munkaadódat
erre semmi sem kötelezi.

• Gondold meg, hogy bármilyen bejelentés nélkül vállalsz-e munkát, hiszen
semmi sem véd meg attól, hogy visszaéljenek jóhiszemûségeddel, ráadásul
hosszú távon anyagilag is rosszul járhatsz!

A munkaerô-piac speciális, mert a két fél viszonyát nagyon komolyan szabályoz-
za az állam, hiszen sok szempontból fontos, hogy milyen mértékû az országban a
foglalkoztatás, mekkorák a bérek. Például fontos, hogy milyen szakképesítéseket
szerezzenek a diákok, mire van szükség. Vagy arra is oda kell figyelni, hogy kapja-
nak lehetôséget a hátrányos helyzetûek, és csökkenjen a diszkrimináció a munka te-
rületén is. Az állami intézményrendszerben fontos szerepet kap az Állami Foglal-
koztatási Szolgálat (ÁFSz) és a regionális alapon mûködô munkaügyi közpon-
tok. Ezek fô feladata a munkanélkülivé válók nyilvántartása és segítése, képzések,
tréningek, valamint az aktív álláskeresés elôsegítése.

Egyre fontosabb szerephez jutnak a munkaerô-piacon a nem állami munkaerô-
közvetítô és -kölcsönzô cégek.
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Munkaerô-
közvetítô
A munkaerô-
közvetítô cé-
gek több cég
állásajánla-

tait közvetítik
a munkavállalók

felé. Vannak olyan köz-
vetítô cégek, amelyek külföldre is közvetítenek
munkavállalókat.  Mindig bizonyosodj meg ar-
ról, hogy az adott cégnek van-e engedélye a
munkaerô-közvetítésre, különösen a külföldre
közvetítô cégek esetében. A legálisan mûködô
munkaerô-közvetítôk nem fogadhatnak el
pénzt közvetítésért a munkavállalóktól!

A munkaerô-közvetítôk szûrhetik is a hozzájuk
jelentkezô munkavállalókat, mielôtt kiközvetítik
ôket a céghez: lehet, hogy csak önéletrajzunk
alapján szelektálnak, de az is lehet, hogy szemé-
lyes interjúkon kell részt vennünk, vagy komoly
teszteket kell kitöltenünk. Érdemes akkor is re-
gisztráltatni magunkat a közvetítô cégek adatbá-
zisába, ha éppen nincs olyan álláspályázat, amely
felkeltette volna az érdeklôdésünket, hiszen ha
már tudnak arról, hogy mit keresünk, értesíteni
tudnak, ha van számunkra megfelelô állásajánlat.
Elôfordulhat, hogy konkrét állásajánlat miatt je-
lentkezünk a céghez, de nem minket választanak,
a közvetítôknél így is érdemes bent hagyni jelent-
kezésünket, mert lehet, hogy rövidesen ôk maguk
keresnek meg minket egy ajánlattal. A regisztrá-
ció ingyenes az álláskeresôknek.

A külföldre közvetítô cégek esetében mindig
tájékozódjunk a közvetítô cég megbízhatóságá-
ról! Valamint mindenképpen még a kiutazás
elôtt szerezzünk be információkat arról, hogy
milyen szabályok vonatkoznak az adott ország-
ban a külföldi munkavállalókra: kell-e munka-
vállalási engedély és hogyan szerezhetô be,
szükségünk van-e vízumra, milyen adózási sza-
bályok vonatkoznak majd ránk, illetve hogyan
szerezhetünk az adott országban is társadalom-
biztosítási ellátásra jogosultságot. Tájékozód-
hatunk errôl az interneten is, a legmegbízhatóbb
forrás annak az országnak a külképviselete,

amelyben dolgozni szándékozunk, illetve az
Általános Foglalkoztatási Szolgálat (www.
afsz.hu). Hasznos információkat találhatunk
még a külföldi munkavállalásra vonatkozóan
a Külügyminisztérium honlapján is.  (www.
kulugyminiszterium.hu)

Munkaerô-kölcsönzô
A munkaerô-kölcsönzô cégeket hasonló nevük
miatt gyakran összekeverik a közvetítô cégekkel,
pedig tevékenységük nagyon is más. A munka-
erô-kölcsönzés lényege, hogy a munkavállalók a
munkaerô-kölcsönzô céggel állnak munkaszer-
zôdésben, de a munkafeladatokat az ôket köl-
csönvevô cégnél végzik. Mûködésük szintén en-
gedélyhez kötött! Az ÁFSz honlapján megtalál-
juk azoknak a munkaerô-közvetítô és munka-
erô-kölcsönzô cégeknek a listáját is, akik legáli-
san, vagyis engedéllyel mûködnek.

A felvételt, a válogatást a munkaerô-köl-
csönzô végzi, így itt is számíthatunk interjúra és
tesztekre, valamint a szerzôdéskötést, belépte-
tést, jogi ügyintézést is a kölcsönbeadó cég in-
tézi. A munkahelyi betanítást, a munkaidô-nyil-
vántartást azonban már a kölcsönbevevô cégnél
bonyolítják.  Ha szabadságra szeretnénk menni,
azt is a közvetlen vezetônkkel kell megbeszél-
nünk, illetve teljesítményértékelésünket, karrier-
céljainkat is vele kell egyeztetnünk. Az is elôfor-
dulhat, hogy kölcsönzött munkavállalóként a
cégnél töltött néhány hónap után a cég saját al-
kalmazottjává válhatunk. Még ha erre nincs le-
hetôségünk, késôbb az önéletrajzunkban ezt az
idôszakot is nyugodtan a kölcsönbevevô cégnél
eltöltött teljes értékû munkakörként tüntessük
fel, hiszen az, hogy jogilag kölcsönzött állo-
mányban voltunk, cseppet sem csorbít az ott
megszerzett szakmai tapasztalatainkon! Refe-
rencia is ugyanúgy kérhetô, mintha a cég saját
alkalmazottai lettünk volna.

Fejvadász cégek
A közvetítô cégeket gyakran fejvadászoknak
hívják, pedig egészen más módszerrel dolgoz-
nak. A fejvadászok a cégek megbízásából más
cégektôl csábítják el a magasan szakképzett és
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Hol és hogyan keressünk állást?

Szerinted hogyan lehet ma álláshoz jutni?

Mire van szükséged ahhoz, hogy el tudj helyezkedni valahol?

Hol érdemes állást keresni?
Nyilván ott, ahol álláshirdetések vannak. De érdemes azt is végiggondolni, hogy a
nekünk szóló állásajánlatok hol jelennek meg. Például a HVG-ben megjelenô hir-
detésekben szinte soha nem pályakezdôket keresnek, vagy egy mérnökök közvetí-
tésére szakosodott álláskeresô portálon nyelvtanárként nagyon kicsi az esélyünk.
Az elsô lépés, hogy pontosan döntsük el, milyen állást szeretnénk megpályázni, és
annak megfelelôen keresgéljünk.

A legtöbb álláshirdetést a következô helyeken találjuk:
Nyomtatott média: napilapok, hetilapok, hirdetési újságok, ingyenes kiadványok

apróhirdetési rovatai
Internet: álláskeresô-portálok http://www.allasok.net; http://www.

allashirdeto.hu; http://www.allascentrum.us; különbözô honlapok apróhir-
detési rovatai, a cégek honlapjain a karrier oldal 

Humán tanácsadó cégek: munkaerô-közvetítô cégek, munkaerô-kölcsönzô cégek,
náluk tájékozódhatnunk személyesen, telefonon, de célszerûbb itt is a honlapot fi-
gyelemmel követni

Egyéb álláskeresési módszerek:

• Tanulmányi szerzôdés: ma már ritka, de elôfordulhat, fôként hiányszakmák ese-
tében, hogy a munkáltató még diákként támogat, cserébe viszont kötelezned kell
magad, hogy a képesítés megszerzése után bizonyos ideig nála dolgozol majd.

már tapasztalattal rendelkezô szakembereket,
vezetôket. A fejvadászok nagyon diszkréten
dolgoznak, legtöbbször a kiszemelt szakember
nem is tudja, hogy egy felvételi beszélgetést
folytat. Ez alatt a kötetlen beszélgetés alatt
azonban a fejvadász feltérképezi szakmai tudá-
sát, ambícióit, elképzeléseit, nyitottságát egy

másik állásajánlatra, és ez alapján a megbízóval
egyeztetve tesznek a jelöltnek ajánlatot. A fej-
vadászat költséges és idôigényes, ezért érthetô
módon ezzel a módszerrel csak azok a munka-
vállalók találkoznak, akik kifejezetten nagy
értéket képviselnek a munkaerôpiacon. Vagyis
pályájuk elején állók esetében nem használatos.

Legfontosabb 
szempontok 
munkaválasztásnál

jó fizetés

érdekes munka

jó munkatárs(ak)

tisztelet

önálló döntési lehetôség

munkanélküliség veszélye

ggyyeerreekk aappaa aannyyaa
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• Direkt keresés: ha pontosan tudod, melyik cégnél akarsz dolgozni, önéletrajzod-
dal és jól megfogalmazott motivációs leveleddel közvetlenül is megkeresheted a
cég felvételért felelôs munkatársát. Persze ez idôigényes, mert lehet, hogy az ál-
talad kiszemelt munkakörbe éppen nincs felvétel, és még jó ideig nem is lesz.

• Egyéb módszerek: mi lehet még? Tulajdonképpen a legjobb, ha nyitott szem-
mel járunk, és keressük folyamatosan a lehetôséget. A nemrég egyetemisták kis
csoportja gyárlátogatásra indult. Egyikük vitte magával kinyomtatott önéletraj-
zát, a társai egész úton cikizték ezért. A gyárban körülnézve úgy gondolta, hogy
ô szívesen dolgozna itt, így odaadta pályázatát a részlegvezetônek, akinek na-
gyon imponált a fiatalember talpraesettsége. Amikor a csoporttársai az álláshir-
detéseket böngészték, ô már nyugodt volt, mert még a diploma kézhezvétele
elôtt leszerzôdött vele az a cég, ahol ô is szeretett volna dolgozni.

NAPI 1-2 ÓRA RÁFORDÍTÁSSAL
HAVI 300 000 FT KERESET!

VÁLASZBORÍTÉKÉRT CSERÉBE
TÁJÉKOZTATOM.

NYERESÉGES ÉS ÉRDEKES 
FÜGGETLEN ÜZLETI 

TEVÉKENYSÉG! KARRIER 
AZ INTERNETEN: SAJÁT 

IDÔBEOSZTÁSSAL, BEFEKTETÉS
ÉS KÖTELEZETTSÉGEK NÉLKÜL.

Hogyan ismerjük fel 
a szélhámos hirdetôket?
Tudnunk kell olvasni a sorok között. Sajnos min-
den hirdetéstípusra igaz, hogy ahol nem fogal-
mazzák meg viszonylag pontosan a munkakört,
csak a magasabbnál magasabb fizetéseket ígé-
rik, ott elég nagy az esélyünk arra, hogy ügynö-
ki munkára esetleg pilótajátékra bukkantunk,
vagy a „szexmentes” jelzôvel illetett veszélyes
táncosnôi munkákra.

Ezek a hirdetések könnyen felismerhetôk, hi-
szen sem pontos munkakört nem jelölnek meg,
sem iskolai végzettséget nem kérnek, ellenben
nagyon csábító havi keresettel csalogatják a
gyakorlatlan álláskeresôket, csupán egy „jelké-
pes” összeget kell befizetni valamilyen jogcí-
men. A „sok pénz – semmi munka” hirdetése-
ket fogadd gyanakvóan! És alaposan tájékozódj,
mielôtt pénzt fizetnél be vagy aláírnál valamilyen
kötelezvényt!

Szintén vigyázzunk azokkal az engedély nél-
küli közvetítôkkel, akik ilyen helyen, szintén ma-
gas havi bér feltüntetésével kecsegtetnek. Ezek
a cégek általában a reményre építenek, és szin-
tén a kezdô álláskeresôket veszik célba. Nagy
részük szinte semmilyen állást nem tud ajánlani,
mivel a hirdetésben felsorolt pozíciók sohasem
léteztek, csak kitalálták ôket. Miért jó ez nekik?
Mert közvetítôi vagy regisztrációs díjat kérnek
érte. Nem sokat, csak 3-4000 Ft-ot egy kézzel írt
és sokszorosított listáért. Persze ez is sok, ha
minden hívásod úgy végzôdik, hogy dühösen le-
csapják a kagylót, mert az állás sosem volt üres

vagy már rég betöltötték, és semmilyen céget
sem bíztak meg a közvetítéssel. 

A jogszerûen mûködô állásközvetítô cégek
nem kérnek a munkavállalóktól semmilyen re-
gisztrációs díjat!

A „kamucégek” kiszûrésének módja az is,
hogy utánanézünk az adott cégnek. Erre ma már
kézenfekvô az interneten való tájékozódás, a ke-
resôprogramokkal ez a pár perces mûvelet sok
csalódástól megóvhat bennünket.

Nagyon fontos, hogy figyelmesen, többször is
olvassuk el a hirdetéseket, mielôtt elküldenénk
önéletrajzunkat. Értelmezésükhöz segítség egy
részlet az Álláskeresôk útikönyvébôl: 

�

�
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Hogyan kell értelmeznünk az álláshirdetéseket?
Ha rutinosan nézegetjük az álláshirdetéseket, egy idô után magunk is rájövünk,
hogy mit rejtenek bizonyos kifejezések.

Alapszintû nyelvtudás: inkább írásban és alapvetô témákban eligazodik az
adott nyelven.

Kommunikációs vagy társalgási szintû nyelvtudás: nagyjából a középfokú
szintet fedi, és mindenféleképpen aktív nyelvtudásra van szükség. Általános társal-
gási témákban különösebb erôfeszítés nélkül képes társalogni, nem lepi meg, ha az
adott idegen nyelven kell felvenni a társalgás fonalát.

Tárgyalóképes nyelvtudás: az általános társalgási témákon kívül képes szak-
mai-üzleti kérdésekben mind szóban, mind írásban pontosan fogalmazni, illetve
megértetnie magát, a tárgyalási szituáció természetes számára. Ez a szint a társal-
gásinál, illetve a középfokú nyelvvizsgánál lényegesen erôsebb nyelvi kompetenci-
át igényel, de még nem felsôfokú.

Felsôfokú vagy „fluent” nyelvtudás: folyékonyan, tág szókinccsel bármilyen
témában korrekt nyelvtanisággal képes – anyanyelvi vagy ahhoz közelítô szinten –
szóban és írásban kommunikálni.

„Elvárások”, „feltételek”, „követelmények”: azokat a képzésre, készségekre, ké-
pességekre vonatkozó elvárásokat írják le, melyek a munkakörhöz tartozó feladatok
ellátásához alapvetôen szükségesek.

„Minimum középfokú végzettség”: a jelölt rendelkezzen érettségi bizonyít-
vánnyal vagy ennél magasabb képzettséggel, például középfokú vagy felsôfokú
szakképzettség (fôiskolai vagy egyetemi diploma).

„Feladatok”: olvassuk el figyelmesen, mert azokat a feladatokat tartalmazza
nagy vonalakban, amelyeket késôbb el kell látnunk.

„Referenciaszám”, „referenciaszám megjelölésével”, „ref.”, „hivatkozási szám”: ezt
gyakran elfelejtjük, pedig sok múlhat rajta. Akkor használják, ha a hirdetô cég egyszerre
több pozícióba keres munkatársakat (munkaerô-kölcsönzô vagy -közvetítô cégeknél is
gyakori), és a pályázók önéletrajzát ennek alapján azonosítja be. A „jelentkezés pozíció-
megnevezéssel” szintén ezt a célt szolgálja. Ne bízzunk abban, hogy referenciaszám vagy
egyéb hivatkozás nélkül a személyzetis majd csak kibogarássza, hogy vajon melyik állás
is érdekel minket. Legtöbbször az ilyen önéletrajzokat egyszerûen félreteszik.

Munkavégzés helye: az a földrajzilag behatárolható város vagy kerület, ahová
majd be kell járnunk dolgozni. Ennek tudatában azt kell végiggondolnunk, hogy je-
lenlegi lakóhelyünkrôl meg tudjuk-e közelíteni az adott helyet 1,5 órán belül az ál-
talunk használt közlekedési eszközzel.

Munka típusa:
• idôszakos: csak egy rövid, határozott idôre keresnek munkatársat, például egy

projekthez;
• állandó: hosszú távra (1 évnél hosszabb idôszakra) keresnek munkatársat;
• fôállású: napi 8 órában (havi 160 órás munkaidôkeretben) kell dolgozni;
• részmunkaidôs: jellemzôen napi 4–6 órás munkakörrôl van szó;
• szezonális: általában az iparág sajátosságaihoz igazodva az adott idôszakra/szezon-

ra szeretnének munkatársat alkalmazni (pl. mezôgazdaságban, vendéglátásban);
• alkalmi: a munkatársra csak alkalmanként tartanak igényt, nem gondolnak

hosszú távú alkalmazásra.
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„Fizetés”, „juttatások”, „bérezés”: a jellege lehet havibér vagy órabér, teljesít-
ménybér, de érdemes odafigyelni, hogy bruttó vagy nettó bérrôl van-e szó a hirde-
tésben, mert ebbôl kellemetlen csalódás lehet (ha nincs megjelölve, akkor mindig
bruttó!). Ahol megjelölik a pontos összeget, nincs bértárgyalás, béralku. Itt a hirde-
tésben szereplô összeg jöhet csak szóba.

„Versenyképes jövedelem”: az adott szegmensben elérhetô vagy afölötti bérezés-
re számíthatunk.

„Céginformációk”: olvassuk el figyelmesen, esetleg próbáljunk még többet meg-
tudni a cégrôl. Ezek az információk jól jönnek majd az interjún, és gondolkozzunk
el azon, hogy jól érezzük-e majd magunkat ilyen cégnél.

„Szakirányú végzettség”, „releváns szaktudás”: a meghirdetett munkakör be-
töltéséhez szükséges szakirányú végzettséggel rendelkezünk, vagy 1–2 évet az adott
szakmában dolgoztunk, így jelentôs tapasztalatra tettünk szert.

„Fejlôdési lehetôség”, „elôrelépési lehetôség”, karrierlehetôség”: ez tulajdon-
képpen azt jelenti, hogy a cég szervezetében lehetséges szakmailag vagy a hierar-
chiában elôbbre lépni – ha 1-2 évet eltöltöttünk az adott munkakörben, tapasztala-
tot szereztünk, teljesítményünk is megfelelô volt, valamint fejlesztettük magunkat.

„Kézzel írott motivációs levél”: a felvétel folyamán gyakran használt módszer
a grafológiai szûrés; ehhez kézzel írott önéletrajzot vagy motivációs levelet kérnek.
Figyeljünk rá, hogy az általuk kért levelet mellékeljük.

(Hatházi Alexa–Körösi Márta–Krista Zita: Álláskeresôk útikönyve, Athenaeum 2000 Kiadó, 2005)

A sikeres felvétel tartozékai

Ha te lennél a munkáltató, mit szeretnél megtudni jövendôbeli alkalmazottadról?

Hogyan gyôzôdnél meg ezekrôl?

Önéletrajz
A leggyakrabban használt önéletrajzok az ame-
rikai típusú és az európai uniós. Mindkettôre
könnyedén találsz mintát az Álláskeresôk úti-
könyvének CD mellékletén vagy az interneten is
h t t p : / / w w w . a l i - h u . c o m / w e b /
s o l u z i o n i _ c a m b i a m e n t o _ c a m -
biare_curriculum.htm.

Pályakezdôként gyakran soványra sikerül még
az önéletrajz, de nem kell elkeseredni, inkább
gondold végig, milyen információkkal lehetne
még teljesebb képet adni magadról. Hogyan?
Érdekes lehet itt még: iskolai szakmai versenyek,
iskolán kívüli szakmai érdeklôdés, sportversenye-
ken, társadalmi életben való részvétel, szünidô-
ben végzett diákmunkák, szülôk, ismerôsök cé-
gében kisegítô munkák, hobbi, érdeklôdési kör.
Vagyis bármi, ami árulkodik érdeklôdésedrôl,

személyiségedrôl és eddigi tapasztalataidról. Jó,
ha azt is meg tudod fogalmazni, miben vagy
erôs, illetve milyen célokat tûztél ki magad elé.

Gyakori kérdés, hogy milyen fény-
képet küldjünk magunkról?

A válasz egyszerû: semleges háttér elôtt ké-
szült melltôl felfelé, minket egyedül ábrázoló, a
jelenlegi külsônk szerint, üzleties öltözékben
készült fotó, amelyen optimistán, esetleg kicsit
mosolyogva nézünk a lencsébe. 

Ne legyen a fénykép:
• csoportkép, amin bekarikázzuk magunkat
• bulin, esküvôn, koncerten készült kép
• tablókép
• esküvôi képünk
• egy évnél régebben készült kép, különö-

sen, ha azóta sokat változott a külsônk
• teljes alakos kép (kivéve, ha a munkakör a jó
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megjelenést megkívánja, és ezért a pályáz-
tató a teljes alakos képet kifejezetten kéri)

• hiányos öltözetû kép (se nôknél, se férfi-
aknál!)

• olyan, ami konyhánkban készült vagy pél-
dául a Kékestetôn kirándulás közben

• ne egy átbulizott éjszaka után készüljön a kép,
amikor borzasan és nagy karikákkal a sze-
münk alatt nem a legjobb arcunkat mutatjuk

Sokan kérdezik, hogy mit tegyenek, ha nem
elônyös a fényképarcuk? Akkor kell fényképet
küldenünk magunkról, ha ezt a hirdetésben kife-
jezetten kérik. Egyéb esetben nem kötelezô. De
ne felejtsük el, hogy a fénykép a munkahelyke-
resésben nem hiúsági kérdés, arcunk a személyi-
ségünk része, és segít abban is, hogy emlékez-
zenek majd ránk késôbb is. Fényképpel ugyanis
könnyebb a nevet az archoz kötni. 

A fényképet nem külön kell csatolni, hanem
célszerû beilleszteni az önéletrajzba kis méret-
ben. Az önéletrajzot jobb szövegszerkesztôvel
készíteni, például Worddel, mivel így könnyeb-
ben módosíthatjuk a tartalmát küldés elôtt,
mintha kézzel írott önéletrajzot írnánk.

Motivációs levél
A hirdetésekben gyakran olvashatjuk, hogy küld-
jük el önéletrajzunkat és motivációs levelünket.
Ilyenkor az önéletrajzunk mellett arra is kíváncsi-
ak, hogy miért pályázzuk meg az állást. Ebben a
következôket kell leírni: annak a pozíciónak a ne-
vét, referenciaszámát, amelyre jelentkezünk, és
ezután következik a lényeg, miért keresünk jelen-
leg állást, miért gondoljuk, hogy alkalmasak –
sôt a legalkalmasabbak – vagyunk erre a pozíci-
óra. Ebben a levélben ne ismételjük meg bôveb-
ben azt, amit az önéletrajzban már leírtunk, leg-
feljebb a legfontosabb információkkal kiegészít-
hetjük azt. Például, ha a lakcímünk Szeged, és
egy budapesti állásra jelentkeztünk, szeretnénk-
e felköltözni, esetleg már fel is költöztünk. 

Referencia
Munkavállalóként kevesen ismerik fel, hogy mi-
lyen nagy értéke van a referenciának a sikeres
elhelyezkedésben, egyszerûen nem érzik fon-

tosnak, hogy referenciát kérjenek, amikor ki-
lépnek vagy kénytelenek kilépni egy munka-
helyrôl. Pedig a karrierépítésnél sokat jelent a
szóbeli vagy írásbeli referencia. Ahol kultúrája
van a referenciaadásnak, például Angliában,
kilépéskor a munkavállaló külön kérése nélkül
is elkészítik a referencialevelet vagy a mûködé-
si bizonyítványt.  

Tudnunk kell, hogy bármilyen okból és bár-
milyen körülmények között szûnik meg a mun-
kaviszonyunk a munkáltató köteles mûködési bi-
zonyítványt adni kilépéskor, illetve az ezt követô
egy éven belül. A mûködési bizonyítványban a
munkakörön, illetve a foglalkoztatás idején kívül
a munkavállaló kifejezett kérésére a munkáltató
a munka értékelését is köteles megadni.

A referencialevél vagy más néven ajánlólevél
abban tér el a mûködési bizonyítványtól, hogy
nem hivatalos irat, hanem mint neve is mutatja
személyes ajánlás egy olyan személytôl, akivel
együtt dolgoztunk az utóbbi 2-3 évben, és jól is-
mer minket. A referencialevélnél nem a munka-
körben eltöltött idôszak igazolása a hangsúlyos,
hanem a munkavállaló személyisége, munkastí-
lusa, képességei, eredményei, és az, hogy miért
ajánlja a referenciaszemély a jelöltet a megpá-
lyázott állásra.

Vagyis referencialevelet ne barátoktól, isme-
rôsöktôl kérjünk, hanem korábbi munkahelyi ve-
zetônktôl, aki objektív és hiteles személy. Pálya-
kezdôk kérhetnek referencialevelet tanáruktól,
gyakorlatvezetôjüktôl vagy mentoruktól is, hi-
szen személyiségükrôl, hozzáállásukról ôk is hi-
telesen tudnak nyilatkozni.

Van, ahol referencialevél helyett egy referen-
ciaszemély megadását kérik, ilyenkor általában
legutóbbi munkahelyi vezetônk nevét és elérhe-
tôségét érdemes megadnunk. Megadhatunk
mást is, ha nem tartjuk elfogulatlannak közvet-
len felettesünket, például nem közvetlen vezetôt
jelölünk meg, de megtagadni a referenciát min-
den esetre gyanúsnak tûnik.

Írásos referencialevelet érdemes kérnünk
minden esetben, mert lehet, hogy amikor a tá-
mogató véleményét kérnénk, vezetônk már nem
fog ott dolgozni, és nehezen lesz elérhetô.  Egy
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jó ajánlással viszont mindig jelentôsen növelhet-
jük vele esélyeinket a kiválasztási folyamatban.

Erkölcsi bizonyítvány
Általában olyan munkaköröknél kérik, ahol fon-
tos az erkölcsi feddhetetlenség, például pénz-
ügyi terület, adatbiztonság stb. Az erkölcsi bizo-
nyítványt a Belügyminisztérium állítja ki, hivata-
los dokumentum, amellyel igazolni tudjuk, hogy
nem szerepelünk a bûnügyi nyilvántartásban,
vagyis büntetlen elôéletünk bizonyítéka. Ez per-
sze csak a múltunkra vonatkozik, ha bizalmi ál-
lásról van szó, kérhetik, hogy nyilatkozzunk ar-
ról, hogy jelenleg folyik-e eljárás ellenünk. Az er-
kölcsi bizonyítvány a postán igényelhetô, egy ûr-
lap kitöltése és egy néhányezer forintos illeték-
bélyeg szükséges hozzá. A dokumentum postai
úton érkezik majd 2-4 héten belül az általunk
megadott postai címre. Az erkölcsi bizonyítvány
három hónapig érvényes, utána újat kell igényel-
ni. Ezért a legtöbb helyen a kiválasztási folyamat
végén a belépés elôtt kérik a kiválasztott jelölt-
tôl, hogy igényelje a bizonyítványt, és mutassa
meg a belépéskor.

Interjú
Érthetô, hogy szinte mindenhol szeretnének sze-
mélyesen is megismerkedni a jelentkezôkkel. Az
interjút érdemes úgy felfogni, hogy az egy egyez-
tetési beszélgetés: itt kell kiderülnie annak, hogy
a cég ajánlata mennyire fedi a mi elvárásainkat,
elképzeléseinket. Ezért fontos, hogy ne csak arra
koncentráljunk a beszélgetés során, hogy mi jó
benyomást keltsünk, hanem arra is figyeljünk,
hogy megtudjunk minden olyan lényeges infor-
mációt, amely szükséges a döntésünkhöz. Mivel
az interneten is rengeteg tanácsot olvashatunk
arról, hogy mi a menete egy interjúnak, illetve
hogyan készülhetünk fel a legjobban egy sikeres
állásinterjúra, ezt most nem részletezzük.

Akárhányszor kerülünk életünk során állás-
keresô helyzetbe, érdemes utána nézni, mi vál-
tozott ebben a témában az elmúlt idôszakban,
mert a kiválasztási folyamatban is kidolgoznak
újabb és újabb módszereket, nem árt ezekrôl
képben lennünk.

Készüljünk fel rá, hogy minél nagyobb a cég,
ahol állást pályázunk meg, annál lassabb a fel-
vételi folyamat, illetve annál valószínûbb, hogy
nem csak egy személyes interjún, hanem kettô
vagy ennél is több körös kiválasztáson kell bizo-
nyítanunk, hogy mi vagyunk a legalkalmasabb
jelöltek az adott állásra.

Egyéb kiválasztási módszerek
Lehet, hogy a több körös felvétel azt jeleneti,
hogy újra és újra ugyanazt kell elmondanunk a
felvételi interjúkon, csak éppen egyre magasabb
szintû vezetôvel kell beszélgetnünk. Az interjún
kívül azonban találkozhatunk egyéb kiválasztási
módszerekkel is. 

• Tesztek: lehetnek papíron vagy számító-
gépen kitöltendô tesztek, amelyek kitölté-
si ideje 5 perctôl, akár több óráig is terjed-
het; vizsgálhatják ezzel képességeinket,
személyiségünk bizonyos vonásait vagy
szakmai felkészültségünket.

• Telefonos interjú: az elsô kör olykor egy
telefonos interjú, aminek alkalmával pár
olyan kérdést tesznek fel nekünk, amely
alapján eldönti a felvételiztetô, érdemes-e
személyesen is találkozni velünk. Ha állást
keresünk, ezért mindig tartsuk be a telefo-
nos kommunikáció illemszabályait.

• Csoportos interjú: lehet, hogy rajtunk
kívül még egy vagy több jelentkezôt is be-
hívnak, és általános kérdésekben csopor-
tosan egyeztetnek velünk, esetleg szituá-
ciós gyakorlatokat adnak nekünk.

• AC – Értékelô központ: általában 2–4,
ritkább esetben 6 órás csoportos kiválasz-
tás. Ebben feladatok, szituációs játékok,
prezentációk tartása, kommunikációs pró-
bák lehetnek, a felvételiztetôk pedig a
megpályázott munkakörhöz szükséges
kompetenciákat keresik a résztvevôk visel-
kedésében.

• Próbafeladat: otthon vagy a munkálta-
tónál elkészítendô próbamunka. Több-
nyire nem éles helyzetben történik: pél-
dául hivatalos levél megírása, telefonhí-
vás lebonyolítása, Excel-feladat elkészí-
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tése. A próbamunkánál a technikai és a
szakmai felkészültség ellenôrzése tör-
ténik.

• Egyéb módszerek: a munkakörhöz tar-
tozó kompetenciák vizsgálata sokfélekép-
pen történhet, lehet ez például idegen
nyelvû telefon lebonyolítása vagy házi fel-
adatként az internetrôl való adatgyûjtés,
tájékozódás, stressz-tûrô képességünk
vizsgálata több interjúztató személlyel stb.

Számtalan egyéb helyzet elé állíthatnak min-
ket a felvétel folyamán a munkáltatók. Ez érthe-
tô abból a szempontból, hogy nyilván a legfel-
készültebb és legjobb képességekkel rendelke-
zô jelöltet keresik. Tudnunk kell felmérni, hogy
az adott feladatot bevállaljuk-e vagy sem. Ne
hagyjuk magunkat megalázó helyzetbe hozni,
ebben az esetben nyugodtan közöljük, hogy
nem vállaljuk a további folyamatot, és menjünk
el. Tudnunk kell azt is, hogy a felvételi folyamat
során jövendô munkáltatónk nem tehet fel kér-
déseket, illetve nem provokálhat beszélgetést
velünk szexuális szokásainkra, vallási-hitbeli
életünkre, valamint politikai gondolkodásunkra
vonatkozóan!

Interjú után
Az interjú, illetve a felvételi folyamatban, nyu-
godtan kérdezzük meg, hogy mire számíthatunk
a továbbiakban. Érdemes megjegyeznünk az in-
terjúztató nevét és elérhetôségét (valamint ter-
mészetesen a pozíció nevét és hivatkozási szá-
mát), hogy érdeklôdni tudjunk nála, ha a megje-
lölt idôpontig nem jelentkezett nálunk. Nem sza-
bad kétnaponta zaklatnunk, de egy telefonhí-
vást vagy egy érdeklôdô e-mailt megér, hogy
megtudjuk, hogyan szerepeltünk a felvételi fo-
lyamatban. A legtöbb helyen írásban adnak visz-
szajelzést, postai úton vagy elektronikus formá-
ban, de elôfordulhat, hogy telefonon jeleznek
vissza. Ha nem minket választottak, azt is meg-
kérdezhetjük, mi volt ennek az oka. Saját élmé-
nyeink és a visszajelzés alapján pedig gondoljuk
át újra az interjúhelyzetet, és tanuljunk belôle,
hogy legközelebb ne kövessük el ugyanazokat a
hibákat. 

Hogyan építsünk karriert?

Mit értünk karrieren?

Tudnál példaként hozni olyan embert,

akit ismersz, és szerinted jól építi/

építette a karrierjét?

A sikeres álláskeresés alapja
A „karrier” szó az angol 'carriageway',
azaz kocsiút kifejezésbôl származik, és
eredetileg elôre haladó, folyamatos út-
vonalat jelentett. Ma inkább a szakmai
területen értelmezett fejlôdést, elôrelé-
pést, haladást jelent. Gondolhatunk itt a
vállalati ranglétra megmászására, de a
szakemberként elért sikerekre, elismert-
ségre, hírnévre is. 

A karrierrôl sokan tévesen azt gon-
dolják, hogy az egy szakadatlanul felfe-
lé törô vonallal írható le. Pedig vissza-
tekintve a legsikeresebb emberek is be-
látják, hogy karrierjükben elôfordul a
megtorpanás, és olykor bizony vissza
kellett lépniük ahhoz, hogy újra elôre
lendülhessenek. 

Hogyan kellene mégis építenünk
karrierünket?
Alapvetô, hogy jó irányba induljunk el,
ehhez keresnünk kell a választ a követ-
kezô kérdésre: Ki vagyok én? Ennek
megválaszolásához nagyon fontos az
önismeret, amelyrôl a Mi a teendô a
középiskola után? c. fejezetben is esik
szó. Itt csak néhány, a munka világára
irányuló segítô kérdést adunk az önis-
meretünk fejlesztéséhez:

Személyiség Hogyan reagálok kü-
lönbözô helyzetekben? Min kell változ-
tatnom?

Értékek Mi az, ami számomra fontos?
Mi az, amivel képtelen vagyok azonosulni?

Készségek, képességek Mi az, ami-
ben erôs vagyok? Mi az, amit fejleszte-
nem kell? Milyen adottságok nincsenek
meg bennem?
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Érdeklôdés Mi az, ami leginkább ér-
dekel? Mit utálok? Mi az, amivel hosszú
távon is kedvvel foglalkozom?

A jó karrierépítô a következô lépé-
sekben gondol-
kodik:

A titok az, hogy idôrôl-idôre végig
kell vennünk a képen látható lépéseket!

Vagyis nem csak egyszer, az érettségi
körül érdemes elgondolkodnunk a karri-
erünkrôl a pályaválasztás kapcsán, ha-
nem menet közben is újra és újra kell ér-
tékelnünk a helyzetet, és felmérnünk a
lehetôségeinket. Miért fontos ez? Mert
akármilyen jó pályát is választunk a kar-
rierünk kezdetén, ez idôvel változhat.
Ilyenkor pedig rugalmasan alkalmaz-
kodnunk kell a megváltozott helyzet-
hez. Ez nem feltétlenül jelenti azt,
hogy homlokegyenest más vonalon
kell elindulni. Lehet, hogy elég egy
kiegészítô képzés vagy tapasztalatot
szerezni más dolgokban, esetleg elsa-

játítani az új eszközök használatát. 
A lényeg ugyanaz: lépést kell tartani a

gyorsan változó világgal, mert csak így
maradunk keresett munkaerô!

Képzés-önképzés: mit jelent

az élethosszig tartó tanulás?

Az élethosszig tartó tanulás nem azt

jelenti, hogy az elsô diploma után to-

vábbra is beülünk majd az iskolába, és

megszerezzük a második, majd a har-

madik és a negyedik diplománkat is. 

Miért van rá szükség?
Mert ha a társadalom hasznos tagjai szeretnénk
lenni, és sikeresek az életben, lépést kell tarta-
nunk a gyorsan változó munkaerô-piaci elvárá-
sokkal, folyamatosan fejlôdnünk kell. Például
könnyen belátható, hogy ha valaki gyors- és
gépírást tanult hagyományos írógépen, ma már
nem talál magának ilyen munkát, hacsak nem
sajátította még el az újabb technikai ismerete-
ket, és tanult meg a számítógépen is dolgozni.

Mi a lényege?
A legfontosabb a folyamatos nyitottság az újra
és az önfejlesztésre. Az élethosszig tartó tanulás

értelmében önképzés az élet minden területére
kiterjed és mindig aktuális! 

Mire gondoljunk? Jelenti 
• a felnôttképzésben való részvételt, pél-

dául szerezhetünk új szakmát, 
• a meglévô szakmai tudásunk kibôvítését,

korszerûsítését, 
• a nyelvtanulást,
• az informatikai és technikai új ismeretek

elsajátítását, 
• esetleg készségeink-képességeink fejlesz-

tését akár egy vállalati tréningen vagy
• az egészséges életmód kialakítását is.
A lényeg, hogy mindig tartsuk szem elôtt, mi

az, amiben még fejlôdnünk kell, és igyekezzünk
azon javítani! Ez természetesen nem mindig
könnyû, mert mindig lehetnek nehézségek: pél-
dául anyagi gondok, vagy éppen a családi élet-
tel nehéz a tanulást összeegyeztetni, de amikor
lehetôségünk van rá, ne hagyjuk ki! Hosszú tá-
von megéri az idôt és az energiát önmagunkba
fektetni.

Felméri a helyzetet:
hol vagyok és hova
szeretnék eljutni?

Tervez: hogyan
érhetem el 
mindezt?

Megvalósít:
megteszi 

az eltervezett
lépéseket

Tapasztalatot 
szerez: elmélyíti 

a tudását

Értékel: összeveti
elért helyzetét 

a kiindulóponttal
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Mi történik 

munkába lépéskor?

Kinek szólnak a törvények?
A munkába lépés sok törvényi elôírás
betartásával történik. A legfôbb irány-
adó munkaviszony esetében a Munka
törvénykönyve – gyakran rövidítve
Mt.-ként említik. http://www.munka.
org/infotar

A Munka törvénykönyvét azért érde-
mes átlapoznunk, mert nem árt tud-
nunk, milyen kérdésekben kereshetjük
ebben a választ. Külön munkaügyi jog-
szabályok vonatkoznak a közalkalma-
zottakra és a köztisztviselôkre. A mun-
kaügyi jogszabályokban történt néhány
módosítás az utóbbi idôben, hiszen ösz-
sze kellett hangolnunk azt az európai
uniós Munkaügyi jogszabályokkal, így
a jelenleg hatályos jogszabályok:

11999922..  ÉÉVVII  XXXXIIII..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL 
11999922..  ÉÉVVII  XXXXXXIIIIII..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY  
A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL
11999922..  ÉÉVVII  XXXXIIIIII..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY  
A KÖZTISZTVISELÔK JOGÁLLÁSÁRÓL
11999911..  ÉÉVVII  IIVV..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY  
A FOGLAKOZTATÁS ELÔSEGÍTÉSÉRÔL 
ÉS A MUNKANÉLKÜLIEK ELLÁTÁSÁRÓL

A fenti, jelenleg érvényben lévô jog-
szabályok az interneten is elérhetôek
mindenki számára, és megvásárolható-
ak a könyvesboltokban könyvként vagy
a törvényeket hivatalosan megjelentetô
Magyar Közlöny formájában.

A jogszabályok szigorúan és egyértel-
mûen megfogalmazzák a választ a kö-
vetkezôkre:

• Hogyan lehet munkaviszonyt léte-
síteni?

• Hogyan lehet a munkaviszonyt meg-
szüntetni?

• Hogyan kell a munkaidôt és a pihe-
nôidôt beosztani?

• Milyen módon történhet a munka
díjazása?

• Milyen felelôssége van a munkavál-
lalónak és milyen a munkáltatónak?

• Milyen szervezeteken keresztül tör-
ténhet a munkavállalók érdekérvé-
nyesítése a munkáltatókkal szem-
be, és azok hogyan mûködhetnek?

• Hogyan történhet a távmunka-végzés?
• Milyen különleges szabályok vonat-

koznak a munkaerô-kölcsönzésre?
• Hogyan és milyen fórumokon történ-

het a munkaügyi viták rendezése?
A törvény szigorú, de szükséges sza-

bályozás, sok esetben a mi érdekeinket
védi, leginkább azokban az élethelyze-
tekben, amikor kiszolgáltatottak lehe-
tünk: például kiskorúak esetében, be-
tegség vagy gyermekvállalás idején.

Ha sikeresen felvételiztünk egy cég-
hez, a legális foglalkoztatás a munkaszer-
zôdés megkötésével történik: ilyenkor
fontos, hogy ne csak aláírjuk a szerzô-
dést, hanem figyelmesen el is olvassuk!
Értelmezzük, kérdezzünk rá a számunkra
nem érthetô részekre, és nézzük meg,
hogy benne van-e minden, amiben ko-
rábban szóban megegyeztünk. Késôbb a
szerzôdésben foglaltakra hivatkozhatunk.
Azt is tudnunk kell azonban, hogy ha a
szerzôdésben leírtak ellenkeznek a tör-
vénnyel, akkor is a törvény szerint köte-
les mindkét fél eljárni. Vagyis hiába
egyezünk bele abba (akár szóban, akár
írásban), amit munkáltatónk kér tôlünk,
ha azt az Mt. nem engedi, az akkor nem
lehetséges. Vagyis a törvény akkor is véd,
ha mi az ellenkezôjébe belegyeztünk.

Mit tartalmazzon a munkaszerzôdés?
A munkaszerzôdésben sok mindent le-
het rögzíteni, a legfontosabb, amit min-
denképpen tartalmaznia kell:

• a munkavégzés helyét, 
• a munkavégzés idejét/óraszámát, 
• határozott vagy határozatlan idejû

voltát és 
• a munkabért.
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Mit jelent a próbaidô?
A próbaidô az az idôszak a munkaviszony elsô
napjaiban, amikor mindkét fél indoklás nélkül
meggondolhatja magát. Vagyis a próbaidô
alatt akár a munkáltató, akár a munkavállaló
indoklás nélkül azonnal megszüntetheti a mun-
kaviszonyt. Ha a munkaszerzôdés nem köt ki
próbaidôt, akkor az 30 nap, de maximum 3 hó-
nap lehet.

Mit jelent a határozott idejû
munkaszerzôdés?
Határozott idejû munkaszerzôdés esetén a felek
megegyeznek egy határidôben, ameddig a mun-
kaviszony fent fog állni. Akkor alkalmazzák ezt a
fajta szerzôdést, ha például valakit helyettesíte-
ni kell, vagy szezonális, esetleg idôszakos mun-
káról van szó. A határozott idejû munkaszerzô-
désben is kiköthetô próbaidô, de azon túl, ha
munkaviszonyunk a szerzôdés lejárta elôtt a
munkáltató kezdeményezésére megszûnik, jo-
gosultak vagyunk a munkaszerzôdésben megha-
tározott teljes idôre szóló bérünkre. Természete-

sen a határozott idejû szerzôdés meg is hosszab-
bítható, illetve határozatlan idejûre módosítha-
tó, ha ebbe mindkét fél beleegyezik. 

Mit lehet tudni az Alkalmi 
munkavállalói kiskönyvrôl?
Alkalmi munkavállalói kiskönyvvel azoknak ér-
demes rendelkezniük, akiknek nincsen bejelen-
tett állásuk és idônként néhány napos, esetleg
egy-két hetes alkalmi munkát vállalnak (például
mezôgazdasági munkák, hólapátolás). Vagyis
nem töltenek hosszabb idôt egy munkáltatónál.
Az Alkalmi munkavállalói kiskönyv ebben az
esetben a munkaszerzôdést helyettesíti. A Kis-
könyvben a sorok rovatai az Mt. szerinti munka-
szerzôdés kötelezô tartalmi elemeit foglalják
magukba, illetve érvényességi kellékét, így a
munkáltató adatait (székhely, adószám, adóazo-
nosító jel), a munkavégzés helyét, a kifizetendô
munkabért, a munkafeladatot (mint munkakört)
és a felek aláírását. Ennek megfelelôen a felek
között egy, az adott napra szóló munkaszerzô-
dés jön létre.

MUNKAVISZONY ESETÉN
Törzsbér 
Fizetett szabadság
Táppénz
Betegszabadság
Prémium/bónusz
Pótlékok

BRUTTÓ BÉR Fentiek összesen
LEVONÁSOK Munkavállalói járulék 1,5%

Egészségbiztosítási járulék 7,0%
Nyugdíjjárulék 8,5%
Személyi jövedelemadó elôleg átlag 25,0%
(1 700 000-Ft-ig 18%, e fölött 36%)

NETTÓ BÉR bruttó bér-levonások
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT JÁRULÉKOK

Társadalombiztosítási járulék 29,0%
(Egészségbiztosítási Alap 8% + Nyugdíjbiztosítási Alap 21%)
Munkaadói járulék 3,0%
Szakképzési hozzájárulás 1,5%
Egészségügyi hozzájárulás (tételes) 1 950 Ft

8
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SEGÍTSÉG A MUNKABÉRJEGYZÉK ÉRTELMEZÉSÉHEZ (2007)

Ledolgozott idô: ledolgozott hétköznapok + hétvégi napok
Fizetett szabadság: szabadságon töltött munkanapok (éves keret az Mt.-ben 
meghatározott, idôvel változhat az éves szabadságkeretünk)
Táppénz: táppénzen töltött naptári napok
Betegszabadság: betegszabadságon töltött naptári napok
Fizetett idô: ledolgozott munkanapok/munkaórák 
Nem fizetett idô: fizetés nélküli szabadságon, igazoltan vagy igazolatlanul távol 
töltött munkanapok
Törzsbér: Ledolgozott napok arányában, a szerzôdésben rögzített besorolási bér
Prémium: prémium, bónusz, jutalék, ösztönzô, amelyet a teljesítményünkkel 
arányosan kapunk
Ebédtikett: az étkezési utalványban kiadott összeg („hideg”: 5000 Ft, „meleg”: 10 000 Ft)
Besorolási bér: a munkaszerzôdésben szereplô összeg
Távolléti díj: a szabadságos napokra és a fizetett ünnepekre (például május 1.,  
karácsony stb.) kifizetett összeg
Adókedvezmény: adójóváírás (9 000 Ft/hó), családi kedvezmény (3 vagy több gyerek
esetén, gyerekenként 4 000 Ft, fogyatékossági kedvezmény, akinek van ilyen) 
Levonások:
• Nyugdíjjárulék: a bruttó bér (összes járandóság) 0,5, ill. 8%-a 

(magánnyugdíj-pénztári tagoknál 0,5%, a többieknél 8%)
• Magánnyugdíj-pénztári tagdíj: a bruttó bér 8%-a
• Egészségbiztosítási járulék: a bruttó bér 7%-a
• Munkavállalói járulék: a bruttó bér 1,5%-a
• Jövedelemadó elôleg: a bruttó bér 18 vagy 36%-a

(0–1700 000 Ft-ig 18%, 1 700 000 Ft felett 36%.)

Mit jelent a bruttó 
és a nettó bér?
A munkáltatónknál kapott és a szerzôdésünk-
ben rögzített bért azonban nem kapjuk meg
teljes egészében. Bizonyos levonások történ-
nek belôle. Ezek a levonások a kötelezô hozzá-
járulásaink az állam mûködéséhez (személyi jö-
vedelemadó), amibôl az állam fizeti a közérde-
kû szolgáltatásokat: például utak építése, köz-
biztonság megszervezése, oktatás, egészség-
ügyi ellátás stb. Más része saját szociális biz-
tonságunkat szolgálja (nyugdíjbiztosítási hoz-
zájárulás, egészségügyi hozzájárulás), vagyis

hogy ha megbetegszünk, kapjunk egészség-
ügyi ellátást, illetve a nyugdíjak kifizetésének
alapját jelenti.

A bruttó bér az, amibôl még nem kerültek le-
vonásra ezek az adók és járulékok. A nettó bér
pedig az, ami marad a levonások után, ezt az
összeget kapjuk meg a fizetés napján. Ilyenkor a
fizetésünk mellé kapunk egy bérpapírt is, amin
figyelemmel követhetjük a levonásokat, illetve
a szabadság-nyilvántartásunkat is. Ezt érdemes
nem rögtön a kukába dobnunk, hanem legalább
egy évig megôriznünk, késôbb még szükségünk
lehet rá, ha utána szeretnénk nézni valaminek!
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Miért kell személyi jövedelemadó elôleget fizetnünk?
A személyi jövedelemadót egy évre vonatkozóan nézi az APEH, ezért minden évre
visszamenôleg kell elkészítenünk adóbevallásunkat. Vagyis 2007-re vonatkozó
adóbevallásunkat, 2008 májusáig kell elkészítenünk. Ilyenkor válik ugyanis végle-
gessé, hogy mennyi adóköteles jövedelmünk volt, és ezután mennyi adót kell fizet-
nünk. Itt kell majd figyelembe vennünk azokat az adókedvezményeket, amelyekre
jogosultak vagyunk. (Ez változhat, ezért minden évben külön tájékozódnunk kell.)
A törvény szerint azonban munkáltatónknak elôre minden hónapban le kell vonnia
egy kalkulált adóelôleget. Vagyis 2007. év folyamán minden hónapban vonnak tô-
lünk egy összeget adóelôleg címén, amit év végén összesítünk az adóbevallásban,
majd ezt kell összevetni a fizetendô összeggel. Ha túlfizetés történt, visszakapjuk a
plusz részt, vagy beszámíttathatjuk a következô évre. Ha kevesebbet fizettünk, mint
amennyit kellett volna, akkor a hiányzó részt be kell fizetnünk az APEH-nak. Az
adófizetés rendjét törvény írja elô, ettôl nem térhetünk el, különben az bírságot von
maga után.

Honnan tudhatom, hogy a munkáltatóm valóban bejelentett, 
és valóban megfizeti a járulékokat utánam?
Erre szolgál az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis, rövidített nevén: EMMA.
Elsô pillantásra bonyolultnak tûnhet, hiszen elôször az adószámunkhoz még egy
pin-kódot is be kell szereznünk a helyileg illetékes Munkaügyi Központtól. Hosszú
távon viszont megéri, mert ezzel a kóddal interneten keresztül vagy telefonon min-
den munkáltatónknál ellenôrizni tudjuk majd, hogy bejelentett-e minket, és fizeti-
e az elôírásoknak megfelelôen a járulékokat utánunk. Az EMMA rendszerét az
interneten keresztül tudjuk elérni: www.emma185.hu vagy telefonon: 185, vagy
személyesen a helyileg illetékes Munkaügyi Központban tudunk tájékozódni.

Az EMMÁ-n kívül érdemes figyelemmel követnünk a magánnyugdíj-pénztá-
runktól félévente-évente érkezô számlakivonatokat is, de soron kívül is kérhetünk
a pénztártól számlainformációt a számlánkra érkezô összegekrôl. 

Hogyan szüntethetem meg a munkaviszonyomat?
A próbaidô alatt indoklás nélkül és azonnali hatállyal fel lehet mondani. Határozott
idejû szerzôdések esetén vagy közös megegyezéssel tudjuk szerzôdésünket felbon-
tani, vagy azzal kell számolnunk, hogy a munkáltatónk a fennmaradó idôre kérhet
kártérítést. A határozatlan idejû szerzôdésnél helyzetünkbôl adódóan több módon
is felmondhatunk. A leggyakoribb, amikor munkáltatónkkal egyeztetünk a munka-
szerzôdés felbontásáról, és közös megegyezéssel történik a munkaviszony megszû-
nése. Ha egyoldalúan döntünk a munkaviszony felbontásáról, akkor rendes felmon-
dással élünk. Ilyenkor indokolnunk kell a döntésünket, és számolnunk kell azzal,
hogy munkáltatónk ragaszkodhat az Mt.-ben meghatározott felmondási idôhöz. Ha
jelentôs jogsértés történt, akkor indoklással azonnali hatállyal is felmondhatunk.
Ilyen jogsértés például, ha nem kapjuk meg a munkabérünket. 

Mit kell kezdenem az aláírt munkaszerzôdésemmel?
Mind a munkaszerzôdés, mind annak részét képezô dokumentumok (kollektív szer-
zôdés, munkaköri leírás, tanulmányi szerzôdés, tájékoztató), tehát minden, amin a
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munkáltató pecsétje és aláírása, valamint a mi aláírásunk szerepel, hivatalos doku-
mentum, így mindenféleképpen biztonságos helyen ôrizzük meg – nem csak a mun-
kaviszony végéig!

Mi az a kollektív szerzôdés?
A munkavállalói érdekeket a munkaerô piacon a szakszervezetek, illetve kisebb lét-
számú cégeknél az üzemi tanácsok képviselik. Vagyis, ha belépsz egy céghez dol-
gozni, akkor a Te érdekeidet is képviselik. Lehetsz aktív tagja is a szakszervezetnek,
ha belépsz tagként, illetve abban funkciót tölthetsz be, ha megválasztanak. Van
olyan nagyobb cég, ahol több szakszervezet is mûködik. A szakszervezet kiharcol-
hat az Mt. által elôírt kötelezô dolgokon kívül plusz elônyöket is a munkáltatótól
(pl. több szabadság, nagyobb mûszakpótlékok stb.), ezt egy szerzôdésben, a kollek-
tív szerzôdésben, írásban is rögzítik. A kollektív szerzôdésben foglalt egyéb kedvez-
mények nem csak azokra vonatkoznak, akik tagjai a szakszervezetnek, hanem min-
den, az adott cégnél dolgozó munkavállalóra. Ezért akár belépsz a szakszervezetbe,
akár nem, érdemes a munkába álláskor kérni a kollektív szerzôdésbôl is egy máso-
latot és figyelmesen végigolvasni.

Honnan tudom, hogy pontosan mi lesz az én munkafeladatom?
A munkafeladatokat, felelôsségi köröket a munkaköri leírás tartalmazza. Ezt írásos
formában kapjuk meg, javasolt elolvasni, mert ezzel késôbbi vitákat kerülhetünk el.
Munkába álláskor közvetlen vezetônkkel is érdemes pontosan tisztáznunk az elvá-
rásokat. Ha a munkaszerzôdés nem tartalmazza, akkor egy külön tájékoztatóban
kapunk iránymutatást arról, hogy mikor kell munkába állnunk, mettôl meddig kell
dolgoznunk, milyen a munkaidô-beosztás, mikor van a bérfizetés, van-e érvényben
kollektív szerzôdés, milyen módon kell számítanunk a rendes szabadságot.

Mit szükséges magunkkal vinni a szerzôdéskötéshez?
A legfontosabbak: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ-kártya, a
bankszámlaszám, a végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány vagy annak másola-
ta, magánnyugdíj-pénztárba való záradékolt belépési nyilatkozata. Ha a munkálta-
tó kért erkölcsi bizonyítványt és/vagy referenciát, akkor azt is vigyünk magunkkal.
Ha volt már munkahelyünk, akkor szükséges az elôzô munkahelyrôl kapott kilépô-
papírok és a TB-kiskönyv is. 

Milyen részekbôl állhat össze egy juttatási csomag?
A legtöbb cégnél nem csak fizetésben gondolkodhatunk, hanem juttatási csomag-
ban, ezért a felvételi folyamat során rugalmasan kell tárgyalnunk jövendô munkál-
tatónkkal. Élethelyzetünknek, céljainknak megfelelôen értékelhetjük számunkra po-
zitívan a juttatási csomag egyes részeit. 

• Alapfizetés (havibér, órabér stb.)
• Pótlékok (mûszakpótlék, túlórapótlék, készenléti díj stb.)
• Teljesítményalapú fizetés (ösztönzô, teljesítménybér, jutalék, bónusz)
• Jutalom az éves teljesítmény alapján (prémium, éves jutalom)
• Rendszeres juttatások (étkezési támogatás, utazási támogatás, önkéntes nyug-

díjpénztári vagy egészségpénztári befizetés)



A magyar nyugdíjrendszer

A munkába állásunk elsô pillanatától
jövedelmünk bizonyos részét a nyug-
díjbiztosítási rendszerbe kell fizetnünk,
amelynek egy része a késôbbi nyugdí-
junk biztosítását szolgálja. Ma a ma-
gyar nyugdíjrendszer 3 pilléren nyug-
szik, az elsô a társadalombiztosítás
(vagy röviden TB), a második a magán-
nyugdíj-pénztár, a harmadik pedig az
önkéntes nyugdíjpénztár intézménye. 

A három pillérbôl kettôbe – a társa-
dalombiztosítási számlára és a nyugdíj-
pénztári számlánkra – kötelezô jelleg-
gel a munkavállaló és a bruttó béren
felül a munkáltató is járulékot fizet a
törvény által meghatározott százalék-
ban. A bruttó bérünkbôl a munkálta-
tónk tehát automatikusan minden hó-
napban levonja és a megfelelô helyre

utalja a nyugdíjjárulékot. Az önkéntes
nyugdíjpénztárba, ahogy neve is mu-
tatja önként, a kötelezô mértéken felül
vállalunk befizetést, hogy elôtakarékos-
kodjunk a nyugdíjas éveinkre, de ezt a
munkáltatónk át is vállalhatja tôlünk.
Így plusz juttatásként kaphatjuk.

Mi is az a magánnyugdíj-pénztár? És mi a kü-
lönbség a társadalombiztosítás és a magán-
nyugdíj-pénztár között?

Társadalombiztosítás: kötelezô biztosítási
forma, amely az államháztartás része. Fô felada-
ta a keresôképtelenekrôl, a betegekrôl történô
komplex és kollektív anyagi és egészségügyi
gondoskodás.

Két fô része van:
• Nyugdíjbiztosítási Alap és 
• Egészségbiztosítási Alap. 
A magánbiztosítástól (mint például a köte-

lezô és önkéntes nyugdíjpénztárak vagy az
egészségpénztárak) teljesen elkülönült intéz-
ményrendszere van, forrásait zömében a munka-
vállalók járulékfizetési kötelezettségeibôl fede-
zik. Alapelve a szolidaritás, tényleges biztosítási
jellemzôkkel nem rendelkezik; gyakorlatilag egy
központi elosztórendszer.

A társadalombiztosítási szolgáltatásokat
(mint nyugdíj és egészségügyi szolgáltatások)
elvileg csak azok vehetik igénybe, akik az erre
vonatkozó járulék- és hozzájárulás-fizetési köte-
lezettségüket tisztességesen teljesítették. 

A nyugdíjrendszer 1997-ig csak egy pilléren
állt, a társadalombiztosítási rendszer egyedül
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• Egyedi rendkívüli juttatások (kölcsönök, segélyek)
• Nem pénzbeli juttatások (iroda, gépkocsi-használat, mobiltelefon, vállalati

nyelvórák)
Mindezeket a cég ajánlata tartalmazza, és a bértárgyalás során kell egyeztetnünk.
Egyes cégeknél a béren kívüli juttatások palettájáról bizonyos kereten belül ma-

gunk válogathatjuk össze, milyen egyéb juttatások felelnek meg nekünk leginkább.
Például, ha iskoláskorú gyermekünk van, jól jöhet a beiskolázási támogatás, de még
egyedülálló pályakezdôként lehet, hogy jobban értékelünk egy vállalati nyelvórát.
Ezzel a rendszerrel béren kívüli juttatások vagy cafetéria rendszer néven találkoz-
hatunk.
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töltötte be ezt a szerepet. A nyugdíjreformmal
történt a többi pillér kialakítása.

Az egészségbiztosítás területén ma még csak
a társadalombiztosító mûködik, de ennek reform-
ján most dolgoznak a szakemberek, érdemes te-
hát figyelemmel követnünk a változásokat.

A társadalombiztosítás nyugdíjbizto-
sítási kasszájába, munkabérünk alapján
utalt összegbôl a jelen nyugdíjasainak
nyugdíját fizetik. A nyugdíjas éveinket
elérve majd az akkori aktív dolgozók be-
fizetéseibôl fogják utalni a mi nyugdí-
junk egy részét. 

A magánnyugdíj-pénztári intézmény
pedig lehetôséget ad arra, hogy a mun-
kabér után kötelezôen fizetett nyugdíj-
biztosítási járulék meghatározott részét
ne az állam társadalombiztosítási rend-
szerébe, hanem egy általunk választott
magánnyugdíj-pénztárba fizessük be.
Így névre szóló nyugdíjpénztári szám-
lánkon gyûlik egy összeg, amelyet a
nyugdíjpénztár kezel, befektet, és a ho-
zamokat is jóváírja. Rendszeres számla-
kivonatunkon mi is nyomon követhet-
jük annak az elôre megtakarított ösz-
szegnek az alakulását, amely saját

nyugdíjunk egy részének fedezetét je-
lenti majd. Így nyugdíjkorhatár elérése
után két helyrôl fogjunk majd a nyug-
díjunkat kapni: egy részét az államtól,
másik részét pedig a pénztártól kapjuk
majd. (Ha még önkéntes nyugdíjpénz-
tárban is tagok vagyunk, a nyugdíj har-
madik részét az önkéntes pénztártól
fogjuk kapni.) 

A hatályos jogszabályok alapján a
pályakezdôk részére kötelezô a magán-
nyugdíj-pénztári tagsági viszony létesí-
tése az elsô munkanaptól számított 15
napon belül, ezért amikor elsô alkalom-
mal munkaviszonyt létesítünk, és dol-
gozni kezdünk egy cégnél, be kell lép-
nünk egy magánnyugdíj-pénztárba.

Hogy melyik nyugdíj-pénztárat vá-
lasztjuk, szabadon eldönthetjük, de egy-
szerre csak egy magánnyugdíj-pénztár-
ban lehetünk tagok! A belépés elôtt tájé-
kozódjunk a pénztár mûködésérôl, an-
nak költségeirôl, befektetési politikájá-
ról. Nyugdíj-pénztárat menet közben is
válthatunk, ennek anyagi vonzatairól is
tájékozódjunk! 

http://nyugdijpenztarvaltas.hu/?
page=hasznos

Praktikus tanácsok a munkahelyi beilleszkedéshez

1. Érkezz pontosan!
Rögtön az elsô munkanapon elkésni azt jelenti,
hogy jelentôs hátránnyal indulsz. Hidd el, erre
sok év távlatából is emlékezni fognak, és na-
gyobb teljesítményt kell az elején felmutatnod,
hogy feledtetni tudd a Veled kapcsolatos elsô
negatív élményt. Megéri?

2. Öltözz visszafogottan!
Igen, fontos a személyiséged, de a munkába lé-
pés elôtt kérdezd meg, hogy milyen a munkahe-
lyi szokásrend az öltözködést illetôen. Ha nem
akarsz kellemetlen pillanatokat szerezni magad-
nak, érdemes ehhez igazodnod. Ráadásul nem
úgy emlékeznek majd Rád, mint az, aki olyan

„furcsán” öltözködik, hanem a belsô tulajdon-
ságaidra koncentrálnak.

3. Mutatkozz be!
A legjobb, ha van, aki már a felvételi folyamat-
ban vagy a belépésnél megismert, és bemutat a
többieknek. Ha nem vagy ilyen szerencsés hely-
zetben, akkor Neked kell odamenned a többiek-
hez bemutatkozni, mert Te vagy az új. És figyelj
is a nevekre, próbáld megjegyezni ôket.

4. Hallgass meg másokat!
Az elsô napokban sok mindent kell megtanul-
nod, megfigyelned. Fontos, hogy ne vágj mások
szavába, hallgasd végig ôket, lehet, hogy amire
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rákérdeznél, késôbb úgyis szóba kerülne. Ha
meghallgatsz másokat, gyorsabban megismered
a kollegákat, és könnyebben kiigazodsz a szer-
vezeten belül is.

5. Ne kritizálj!
Akármit látsz a cég rendszerében, folyamatá-
ban, szervezetében, ami nem nyeri el a tet-
szésed, semmiképpen se kezd azzal, hogy
kritizálod! Ezzel csak a Veled szemben kiala-
kuló ellenérzést erôsíted. Inkább próbáld
megérteni, mi miért mûködik úgy. Ha késôbb
sem változik a véleményed, akkor szóba hoz-
hatod.

6. Kérdezz!
A betanulási idôszakban még kevésbé problé-
más rákérdezni valamire, amit nem értesz, mint
bólogatni, hogy minden rendben, késôbb pedig
tanácstalanul állni a tennivalók fölött. Inkább
kérdezz, minthogy rosszul csinálj valamit!

7. Jegyzetelj!
Hosszú távon nagyon fárasztó folyamatosan
koncentrálnod az új dolgokra, és még emlékez-
ni is kell rájuk, az a jó, ha jegyzetelsz. A sok név,
telefonszám, adat, információ legjobb, ha le-
jegyzetelve visszakereshetô lesz számodra, így
nem kell a többi kollegát sem ugyanazzal a kér-
déssel zaklatnod. Ha esetleg van laptopod,
használd azt a jegyzetelésre!

8. Alkalmazkodj!
Legtöbbször már egy összeszokott kollektívába
kell beilleszkednünk, így elvárásokkal, különbö-
zô kialakított szokásokkal, rendszerekkel talál-
kozunk. Ne akarjuk azonnal megreformálni, in-
kább próbáljuk elfogadni, vagy ha nem tudjuk,
akkor késôbb megbeszélhetjük újító ötleteinket,
de ezt ne rögtön az elején tegyük!

9. Légy türelmes!
Fôleg magaddal, senki sem született úgy, hogy
rögtön mindent tudott. Az elsô idôszakban annyi
információ, benyomás ér, amit rendbe kell ten-
ned magadban, hogy kialakítsd a nyugodt mun-

kastílust. Persze másokkal is légy türelmes, hi-
szen még nem ismered ôket, nem tudod, mit mi-
ért tesznek, mondanak.

10. Ne indulj haza elôbb!
Figyelnek. És bizony észre fogják venni, ha 15
óra 59 perckor „kiesik a ceruza a kezedbôl”.
Látni fogod, hogy mi a szokás, legjobb ahhoz
igazodnod. Persze nem kell mindjárt túlórázni az
elsô napokban, de arra nagyon figyelj, hogy in-
kább maradj pár perccel tovább, minthogy elôbb
indulj haza a munkából. 

11. Várj 5 percet!
Várj 5 percet, mielôtt azt mondod: „ezt nem tu-
dom megcsinálni”. Ha azonnal rávágod, azt hi-
szik, nem is akarod megpróbálni. Ráadásul ma-
gadtól is elveszed a lehetôséged, hogy önállóan
oldd meg a feladatot. Persze, ha valóban nem
tudod megcsinálni, ne ülj rajta sokáig, mert így
meg a munka nem halad.

12. Mutasd a jókedved!
Bár nyilván az ember az elsô napokban idege-
sebb, és tele van félelmekkel, mégis próbálj
meg vidám és mosolygós lenni. Így szívesen
beszélgetnek-ismerkednek Veled a kollegák.
És jobb hangulatban indulnak az emberi kap-
csolatok.

13. Ne bizalmaskodj!
Ne légy tolakodó, ne faggasd kollegáidat rögtön
a személyes ügyeikrôl és a magánéletükrôl.
Ezekhez a témákhoz bizalom kell, annak kialakí-
tásához pedig idôre van szükség.

14. Ne folyj bele a pletykákba!
Elôfordulhat, hogy egy olyan társaságba csöp-
pensz, ahol sok pletyka kering. Nem tanácsos
ilyen helyzetben rögtön állást foglalnod, hiszen
csak egyoldalú információid lehetnek. Ebbôl ké-
sôbb, amikor már tisztábban látod a csoportvi-
szonyokat, komoly konfliktusok adódhatnak! Ha
ilyen pletykákkal kezdik a kollegák a betanítást,
jobb, ha finoman visszatérsz a munkához kap-
csolódó kérdésekre.
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MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?

Egy profin megszerkesztett önéletrajz jó belépô. A Mic-
rosoft Office Online-on közel húsz magyar nyelvû önélet-
rajz sablon található. (http://office.microsoft.com)

A kész önéletrajzodat töltsd fel a Windows Live
SkyDrive mappába, így az interneten keresztül bár-
honnan elérheted. (http://skydrive.live.com)

A fejezetben található levonások alapján egyszerûen
számolhatod ki jövedelmedet egy Excel tábla segítségével.

„Nincs második lehetôség az elsô benyomás megszerzésére.” Készülj az ál-
lásinterjúra, ha gondolod, vedd fel videóra az elképzelt beszélgetést, majd
nézd vissza, értékeld!

Ha több interjúd van egymás után, fontos, hogy nyomon kövesd, kikkel mit
beszéltél. A Windows Live Mail-ben található Névjegytár alkalmas lehet a fel-
vételiztetô cég és személy adatainak tárolására és a megbeszéltek lejegyzete-
lésére. Így nem keverednek össze a különbözô nevek és a munkával kapcsola-
tos információk. (http://mail.live.com)

Az interjúk megbeszélt idôpontjának nyilvántartására a Windows Live
Naptár szolgáltatása is alkalmas. (http://mail.live.com)

Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)

ÁÁlllláássaajjáánnllaattookk,,  áálllláásskkeerreessééss::
http://www.allasok.hu • http://www.expressz.hu/allas
http://www.jobpilot.hu • http://www.topjob.hu/site
http://allas.origo.hu • http://www.profession.hu
http://www.jobimpex.com • http://www.allascentrum.us
http://www.allasmonitor.hu
http://www.allaslehetosegek.hu

ÖÖnnéélleettrraajjzzii  mmiinnttáákk  ééss  mmoottíívváácciióóss  lleevveelleekk::
http://profession.hu/oneletrajz
TTaannááccssookk  iinntteerrjjúúkkhhoozz::
http://www.jobimpex.com/index.php?keret=tanacsok-
allasinterjukhoz&lang=hu&sid=
FFeejjvvaaddáásszz  ccééggeekk::  
http://www.allascentrum.us/gen/fejvadasz.html
http://www.aarenson.hu
JJooggii  ttaannááccssookk  ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáásshhoozz::
http://www.origo.hu/uzletinegyed/ado/nyugdij/2003080
4jogi1.html
TTaannááccssookk  bbeeiilllleesszzkkeeddéésshheezz::  
http://www.munka.org/beilleszkedes

�
15. Mûködj együtt másokkal!
Az elsô pillanattól fogva gondolkodj csapatban:
ne csak a saját érdekeidet nézd! Kommunikálj,
hogy lássák, hogyan gondolkodsz, miben vagy
jó, hogyan tudod kiegészíteni a csapatot. Légy
toleráns és kompromisszum-kész!

16. Ne várjanak Rád munka után!
Bár lehet, hogy jól esne rögtön kiöntened a

szíved a barátodnak/barátnôdnek vagy a
szüleidnek, mégsem tesz jót a megítélésed-
nek, hogy ha már a cég kijáratánál várnak
Rád. Azt gondolhatják, önállótlan vagy,
máris menekülsz haza panaszkodni. Inkább
kérd meg a barátod/barátnôd, hogy ne jöj-
jön érted. Neked is jobb lesz, ha hazafelé
egy új munkatárssal beszélgetve-ismerkedve
indulsz el.



9

180

9.  FEJEZET

Zelenák Adrián és Krassován Krisztina

A környezettudatos ember

Bevezetô, avagy miért kell odafigyelnünk környezetünkre?

Miért hal ki naponta több* állatfaj? Miért fenyeget ben-
nünket globális klímakatasztrófa? Miért fókuszálunk
annyira a technikára és oly kevéssé a természetre?

Miért gondoljuk még mindig, hogy leigázhatjuk a természe-
tet? Miért ragaszkodunk annyira a tárgyakhoz? Miért van
szemét? Mi lesz vele? Kinek rossz, ha gyorsétteremben
eszünk? Miért nincs idônk semmire, miért nem vagyunk

boldogok – s mi köze ennek a környe-
zetvédelemhez? Van más hely szá-
munkra, mint a Föld? Ezekre a kér-
désekre próbálunk meg válaszolni
az alábbi anyagban. 

Helyünk a világban
„A Földet nem a szüleinktôl kap-
tuk örökbe, hanem az unokáink-

tól kölcsön!” – Japán mondás.
A Föld létünk bölcsôje, táplálékkal,

meleggel, levegôvel, vízzel szolgál nekünk.
Az együttélésünk azonban ennél jóval bonyolul-

tabb. A földi élet mûködését ugyanis ezernyi szövevényes természeti körfolyamat
tartja mozgásban. A légzés és a fotoszintézis ciklusa egy a sok közül. A növényvilág
nem létezhet az állatvilág nélkül, ahogy ugyanez fordítva is igaz. A Föld jelen for-
májában ugyanígy nem létezhet az élet nélkül, az élet pedig jelen formájában csak és
kizárólag ezen a Földgolyón lehetséges.

A bioszférában minden, ami valakinek felesleges, az másnak hasznos. Minden
élôlény valamilyen módon hozzájárul az élet körfolyamatához. A Földön éppen
ezért, egyetlen élôlény sem felesleges! Ha mindezeket továbbgondoljuk, arra is rá-
jövünk, hogy a Föld élô és élettelen részei egyetlen egységet alkotnak.

* Több becslés létezik. A legjelentôsebb fajpusztulás az esôerdôk irtása miatt következik be 
(mivel a betelepült területeken a fajeltûnések, kihalások már megtörténtek, ezért itt jelenleg ez
sokkal kisebb mértékû). Becslések szerint az esôerdôk 1%-nak a kiirtásával a fajok 0,2-0,3%-át
pusztítjuk el, amely összesen 20-30 000 fajnak a kihalását jelenti.
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Az ûrkutatók már régóta felfigyeltek arra, hogy a Föld légkörének az összetéte-
le, a földi klíma, Földünk talajának szerkezete teljes mértékben eltér az élettelen
bolygókétól. Meglepô módon azonban mindezek tökéletesen megfelelnek a földi
élet igényeinek. Míg a Marson általános a napi több mint 40–60 °C-os hôingás, ad-
dig Földünkön ez elvétve fordul elô. Szintén már-már hihetetlen a bolygónk 14 °C-os
átlaghômérséklete, illetve a légköri oxigén több évezrede stabil 21%-os mennyisé-
ge. Mindez azért lehetséges, mert ezen paramétereket – ahogy testünk is a saját ide-
ális hômérsékletét – maga az élet tartja fenn bolygónkon! A Föld élettelen részei,
tehát épp olyan fontosak az élet fenntartásának a szempontjából, mint az élôk.

Mindezt elôször James Lovelock fogalmazta meg, aki Gaia elméletében azt
mondta ki, hogy Földünk egyetlen élôlénynek tekinthetô, amely minden résztvevô-
jének – a mikroorganizmusoktól kezdve, a tengeráramlásokon keresztül, az emberi
tevékenységig bezárólag – egyetlen célja van: bolygónk életben tartása és megvé-
dése a külsô hatásoktól. 

Ezen gondolatmenetbôl 3 következtetést vonhatunk le, 
amelyek mottói is lehetnek ennek a fejezetnek:
A természetnek részesei és nem külsô megfigyelôi vagyunk!
A természetet, a fentiek miatt tisztelnünk és nem kihasználnunk kell!
Célunk az legyen, hogy fenntartsuk ezt a gyönyörû, élô bolygót!

Az emberi világ
Mi emberek mintegy 50 ezer évvel ezelôtt jelentünk meg a Földön. Bolygónk 4 mil-
liárd éves, és az élet 2 milliárd éves történetéhez képest ez töredéknyi idô. A hatá-
sunk azonban ennél jóval nagyobb. Mára az ember nem csak a közvetlen környe-
zetére, hanem a bolygó globális egyensúlyára is komoly, sôt végzetes hatással van.
Melyek is ezek, mik a legfontosabb problémák?

Túlnépesedés
A Föld környezeti állapotára való hatásunk egyenes arányban áll a népesség alaku-
lásával. Az alábbi grafikon jól szemlélteti az emberi népesség változását a történe-
lem során. A Földön hosszú ideig 3-400 ezer fô élt. A növekedés csak az 1600-as
években kezdôdött el, majd az ipari forradalommal soha nem látott méreteket öl-
tött. Jelenleg 6,6 milliárd embertársunk él ezen a bolygón, s évente 90 millióval
többen leszünk. Persze ez nem tarthat a végtelenségig. Optimista számítások szerint
a növekedés 2050-ben fog tetôzni, ekkorra 9 milliárdan leszünk. 
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Szegénység–gazdagság
A népesség növekedésével soha nem látott kulturális és gazdasági különbségek ala-
kultak ki az emberi társadalmon belül, mely szorosan kapcsolódik bolygónk túl-
használatához. Míg a világ egyik fele teljes nyomorban él, mások hihetetlen gazdag-
ságban dúskálnak. A földi erôforrások, most már tisztán látszik, végesek. Közismert
tény, hogy egy amerikai átlag polgár körülbelül 40-szer annyi energiát használ fel,
mint egy fejlôdô országbeli lakos. Mi európaiak ennek kicsit több mint a felét hasz-
náljuk, amely még így is több tízszerese a fejlôdô országbeli embertársainkénak. 

Mit tehetünk? Vonjunk le újabb következtetéseket: 
1. A fejlôdô országoknak (India, Kína stb.) vissza kell fogniuk népesedésüket. 
2. A fejlett világnak (köztük Magyarországnak) az energia- és környezet-használatát radikálisan

kell csökkentenie.
Kompromisszumos megoldás tudtunkkal nincs…

Mutasd az ökológiai lábnyomodat! Avagy az ökológiai lábnyom 

és a Föld túlhasználata… 

Földünk erôforrásaival ma már naponta számot kell vetnünk. Amit eddig büntetle-
nül elvehettünk, azt többé nem tehetjük meg. Ha valamit elhasználunk, elégetünk,
azt a Föld többi lakójától (élôlényétôl) vesszük el.

Valamennyi azonban jár nekünk. Arra, hogy ezt minél pontosabban kiszámol-
hassuk, kitaláltak egy mutatószámot, ezt hívják ökológiai lábnyomnak. Ez a szám
azt mondja meg, hogy mekkora terület (és azon található ivóvíz, energia, erdô stb.)
szükséges ahhoz, hogy a Te életed (vagy egy adott országé, régióé, vállalaté stb.),
a jelenlegi életmódodat tovább folytatva, tetszôleges idôn keresztül fenntartható

Értékeld, amid van! http://www.indavideo.hu/video/Gyonyoru_Vilagunkban

Tudtad, hogy: ha most összezsugorítanánk a világot arányosan 100 fôre, 

akkor abból:

61 ázsiai lenne,
13 afrikai, 
12 európai,
8 észak-amerikai,
5 dél-amerikai,
1 óceániai,

43 élne alap közegészségügyi ellátás nélkül,
18-nak nem lenne egészséges kiépített ivóvize,
14 nem tudna olvasni,
13 ember éhezne vagy alultáplált lenne,
12-nek lenne számítógépe,
7-nek lenne középiskolai végzettsége,
6 emberé lenne az összes vagyon 59%-a,
3-nak lenne internet csatlakozása,
1 ember (15–49 év között) HIV fertôzött lenne?!

A falu évi 16 000 dollárt költene
fegyverekre és hadseregre 
és mindösszesen 1400 dollárt 
segélyekre.

TUDTAD, hogy ha neked van egy

hûtôd, ágyad, szekrényed és van 

fedél a fejed fölött, akkor az összes

ember 75%-nál gazdagabb vagy…

A 100-ból 18 ember 1 dollárból
(~190 Ft) vagy még kevesebbôl 
él meg naponta!
A 100-ból 53 él 2 dollárból vagy 
kevesebbôl naponta!
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lehessen. Ez alapján hazánk ökológiai lábnyoma 5,01 hektár/fô (összehasonlításul:
Észak-Amerika: 11,77 hektár/fô; Afrika: 1,33 hektár/fô). Ez azt jelenti, hogy Ma-
gyarország jelenlegi fogyasztási szokásainak fenntartásához pontosan 1,94-szer na-
gyobb területre lenne szüksége, más szóval 1,94-szer túlhasználjuk a bolygónknak
ezt a részét. www.sulinet.hu (Élet és Tudomány)

Számítsd ki Te is saját ökológiai lábnyomodat: http://tavoktatas.kovet.
hu/okolabnyom.html

A következô oldalakon arról olvashatsz majd, hogy mit is tehetsz Te, ökológiai
lábnyomod – más szóval környezet-használatod – csökkentése érdekében, azaz ho-
gyan tudsz a mindennapjaidban a lehetô leginkább környezetbarát módon élni. Ho-
gyan lehetsz Te is környezettudatos ember?  

Az energia. Átok vagy áldás?

Miért van szüksége az embernek energiára? Milyen formában használjuk fel azt?

Milyen lehetôségeink vannak az energiatakarékos életvitelre? Melyek azok a meg-

újuló energiaforrások?

A világ energiafogyasztása

Forrás: www.kvvm.hu „Energiapolitika, energiatakarékosság, megújuló energiaforrások” címû elôadás.
Szerzô: Bohoczky Ferenc vezetô fôtanácsos, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Az utóbbi pár száz évben nem csak népességünk, hanem energia felhasználásunk
is drámai mértékben megnôtt. Míg 50 ezer éves történelmünk csaknem teljes egé-
sze alatt kizárólag (ma divatos szóval élve) megújuló energiaforrásokat használtunk
(állati erô, szél, vízenergia, biomassza), addig az utóbbi idôben gôzerôre kapcsol-
tunk az üvegházhatású fosszilis és a kockázatos atomenergia felhasználásában.
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Fontos tudatában lennünk annak, hogy amit energiafelhasználáson értünk, az
mit is takar. Ugyanis nem pusztán az otthoni elektromos áram vagy a földgáz fo-
gyasztásról van ilyen esetekben szó, hanem olyan energia felhasználásról, amelyek
a fogyasztásunkat közvetve táplálják, ezért az energia fogyasztás felelôssége is ben-
nünket terhel.

Mihez kell egyáltalán energia? Mindenhez. A különbözô termékek legyártásától
kezdve, a közlekedésen, a közvilágításon, az ételek és a csomagoló anyagok elôál-
lításán keresztül, az építkezésig a mai világban minden tevékenységünkhöz energi-
ára van szükségünk.

Nyersolaj és kôolajtermékek

Kôszén és lignit

Földgáz

Nukleáris energia

Megújuló energia
Forrás: EuroStat

Az Európai Unió országainak energiafelhasználása 2005-ben

Mint a fenti ábrából látható, jelenlegi ener-
giafelhasználásunk legnagyobb részét (~80%) a
fosszilis energiahordozók teszik ki (kôolaj, föld-
gáz, szén). A fosszilis energiahordozók ilyen
mértékû elégetése azonban nagyon súlyos kö-
vetkezményekkel jár:

• globális klímakatasztrófa (ma már nem
kérdéses, hogy a sokat feszegetett klí-
maváltozás legfôbb okozója a fosszilis
energiahordozók elégetésébôl származó
CO2)

• savas esôk, szmog, egyéb környezeti
károk (tengeri olajszennyezések, elszeny-
nyezett talaj stb.)

• fosszilis energiahordozók elfogyása

A fosszilisek használata ezen felül, további
komoly, nem környezeti problémákkal is jár.
Mindezen anyagok ugyanis, csak korlátozott
mértékben és csak bizonyos helyeken vannak je-
len a Földön. Hozzáférésük emiatt háborús konf-
liktusokhoz vezet (pl. Irak), elosztásuk pedig
pont ezért, soha nem lehet igazságos…

Mit tehetünk mi?
Ha már felismertük a problémát, akkor bizony el
kell kezdenünk cselekedni is. A diagrammról azt ol-
vashatod le, hogy mely tevékenységeinkre, milyen
mértékben használunk fel energiát. Azt, hogy ezek
alapján hol és milyen teendôink vannak, a követke-
zôkben igyekeztük nektek csokorba szedni.

Ipar

Közlekedés

Háztartások

Mezôgazdaság, szolgáltatások, egyébForrás: EuroStat

Az energiafelhasználás megoszlása a különbözô
szektorokban 2005-ben, EU–25
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Energiafogyasztás a háztartásban
Energia fogyasztásunk egy átlagos 
háztartásban a következôképpen alakul:
a fûtés (70%)
b melegvíz (15%)
c elektromos áram (15%)
d háztartási gépek (4,5%)
e szórakoztató elektronika (3,4%)
f világítás (2%)
g nagyfogyasztó berendezések (számítógép,

tévé stb.) (5,1%)
Fûtés
Mint láttuk, egy háztartásban legnagyobb mértékben a fûtésre használunk fel ener-
giát. Ez háztartási energiaigényünk 65-70%-a!

Tudtad, hogy:

• lakásonként évente átlagosan 
40 ezer forintért csak az utcát fûtjük 
– a huzatos lakások nemkívánatos 
szellôzése akár 30%-kal is 
megnövelheti a fûtési költségeket 

és így az okozott környezet-
szennyezésünket? 

• Magyarországon az irodák, iskolák 
és lakások fûtésére évente átlagosan
70%-kal több energia megy el, 
mint a nyugat-európai országokban? 
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Legfontosabb tehát: fûtési 

energiafelhasználásunk csökkentése. 

Ezt miképp is tehetjük meg?

1. Takarékoskodjunk!
• Szigeteljük le otthonunkat (a nyílászárók

szigetelésével 15-20% fûtési energiát ta-
karíthatunk meg, az épületek külsô szige-
telésével 20-45%-ot)! 

• Állítsuk alacsonyabb hômérsékletre a fûtô-
testeket! Egy pulcsi fel, két fok le! Ha ott-
honunk hômérsékletét 1 °C-kal csökkent-
jük, azzal 6% fûtési energiát takaríthatunk
meg! 

• Tisztítsuk gyakran a fûtôtesteinket, ne
árnyékoljuk le azokat különbözô bútorok-
kal! 
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Ha mindez megtörtént, jólesô érzéssel kövesd nyomon fûtési számláitokat, s azon keresztül taka-
rékoskodásotok eredményeit (ha általányt fizettek, kérjetek egyedi elszámolást)!

2. Fûtsük épületeinket megújuló energiaforrásokkal! Ld.190. oldal!

Melegvíz
A használati melegvíz ellátás igényli háztartá-
sunkban a második legtöbb energiát. Íme pár
apró trükk, amivel nem csak az energiát, hanem
a vízfogyasztásotokat is csökkenthetitek:

• A kádban való lubickolás helyett vá-
lasszuk a kevesebb vizet és energiát
igénylô zuhanyozást! (A fürdés
négyszer annyi vizet igényel, mint
a zuhanyozás!)

• Mosogatásnál is figyeljünk oda,
hogy minél kevesebb melegvizet
használjunk el (ne folyó víznél
mosogassunk, csak akkor nyissuk
ki a csapot, amikor szükséges)! 

• A túl piszkos ruhákat áztassuk be
elôre!

• Használjunk alacsony hôfokot a
mosáshoz! 

Forrás: www.zoldtech.hu
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Elektromos berendezések
Az elektromos áram a legkényelmesebben és a legsokoldalúbban felhasználható
energiaforma. Az elôállítása és az otthonunkba szállítása azonban nagyon sok vesz-
teséggel jár, ezért ezzel is takarékoskodnunk kell, de hogyan is? 

• Használjunk energiatakarékos izzókat! (Ha hagyományos izzókat energiataka-
rékosra cseréljük, akkor egy év alatt annyi energiát takaríthatunk meg, ameny-
nyibôl még 4 évig világíthatunk!)

Energia
Gyártó
Modell

XYZ

Alacsony fogyasztás

Magas fogyasztás

Energiafelhasználás kWh/év
(24 órás szabványos vizsgálat alapján)

A villamosenergiafogyasztás függ 
a használat és az elhelyezés módjától.

Hûtôtérfogat I
Fagyasztótérfogat I

LOGO
ABC
123

Hûtôszekrény

xyz
xyz

xzZaj
(dB(A) 1 pW-ra vonatkoztatva)

A mûszaki dokumentáció tartalmazza 
a részletes mûszaki adatokat.

MSZ EN 153
94/2/EC direktíva alapján

a gyártó neve 
vagy árujelzése

modellnév/típusszám

színskála az energia-
hatékonyság jelölésére
A-tól (zöld) G-ig (piros)

Itt állhat az „Eurovirág”
jel (az Európai Unió által
önállóan jegyzett
környezetbarát védjegy),
ha a készülék az
irányelveknek megfelelô
minôsítést elnyerte

energiafogyasztás 
kWh-ban egy évre vetítve
(fogyasztás 24 óra alatt
X 365 nap)

a csillagjelzés nélküli
tárolórekeszek összes
hasznos térfogata

a csillagjelzéssel ellátott
tárolórekeszek összes
hasznos térfogata

a fagyasztórész 
csillagjelzése

zajkibocsátás

alapcímke adatcsík

• Rakjuk tele ruhával a mosógépet, így a
legkevesebb az egy ruhadarabra jutó víz
és energia mennyisége!

• Szereljük meg a csapot, ha csöpög (egy
hét alatt egy kádnyi víz folyik el, ha a víz-
csap csepeg)!

• Ne folyó vízzel mossunk fogat!
• Gyôzzük meg szüleinket, hogy szereltesse-

nek fel napkollektorokat a tetôre! Ezek se-
gítségével a nap melegét használhatjuk fel
melegvíz elôállítására (Ld. a Megújuló
energiaforrások fejezet, 190. oldal).

9

Energiahatékonysági címke
Forrás: www.konyhaweb.hu
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Konyhai takarékosság
A konyhai mûveletek során elsôsorban a fôzés és a konyhai gépek használatával fo-
gyasztunk energiát. Kis odafigyeléssel ezen a területen is nagyon sokat tehetünk.

• Ne fôzzük túl az ételeket! Fedjük le az edényeket fôzés közben. Így akár 70%-
kal is csökkenthetjük a fôzés közben elhasznált energiát!

• Tároljuk hûvös helyen a hûtôt, ne rakjunk bele meleg ételt, ne hûtsük túl éte-
leinket, a +5 °C-os hûtés bôven elegendô! Egy jó tanács: a fagyasztóból kivett
élelmiszert hagyjuk a hûtôben kiolvadni!

• Ha 5 perccel azelôtt lekapcsoljuk a sütôt, minthogy az ételt kivennénk belôle,
évente annyi energiát takaríthatunk meg, amennyibôl több napig fûthetjük
otthonunkat!

Energia felhasználásunk csökkentésére az ötletek tárháza végtelen. A legjobb
módszer, ha mindig kicsit észben tartjuk, hogy az adott tevékenység milyen energia-
fogyasztással is jár. Biztos sokan azt mondjátok, ennek nincs jelentôssége, azonban
ez nem igaz. Felelôsek vagyunk azért, amit és ahogy cselekszünk. S ha gyerme-
keinkre egy legalább ilyen állapotban lévô bolygót akarunk hagyni, akkor ezekre a
dolgokra komolyan oda kell figyelnünk!

• Kapcsoljuk le a villanyt abban a helyiségben, ahol nem tartózkodunk! Hasz-
náljuk ki a természetes fényt!

• Ne hagyjuk berendezéseinket „készenléti állapot” funkcióban, a tévét kapcsol-
juk ki, ha nem nézzük! (Ha a tévé csak akkor megy otthon, amikor valóban
nézzük, és nem hagyjuk „stand-by” állapotban, havonta akár egy mozijegy
árát is megspórolhatjuk!) 

• A számítógépünket kapcsoljuk ki mindig, amikor nem használjuk!
• A mobiltelefon töltôjét mindig húzzuk ki a konnektorból, amikor nem hasz-

náljuk! (Ezzel évente annyi energiát takaríthatunk meg, amennyivel 8 napig
nézhetnénk televíziót!)

• Ha új berendezést vásárlunk (hûtô, mosógép, számítógép), mindig nézzük meg
alaposan, hogy az mennyi energiát fogyaszt! Tájékoztatásul a háztartási eszkö-
zökön kötelezô megjelentetni azok energiaosztályba való besorolását. Ezek közül
jelenleg az A++ osztály a legenergiatakarékosabb és a G osztály a legpazarlóbb!

I. Hol vásárolok a legtöbbet? 
1. Áruházban, szupermarketben. 
2. A sarki boltban, a piacon.
3. A városszéli szupermarketben.
II. Mit fogok venni? 
1. Elôre tudom, mit fogok venni, írok cetlit
2. Sose tudom, mit fogok venni; bemegyek, az-

tán majd meglátom. 
3. Néha írok cetlit, de aztán csomó minden mást

is veszek. 

III. Csomagolás 
1. Ha van visszaváltható, betétdíjas, újrahaszno-

sítható csomagolású vagy újratölthetô termék,
mindig azt választom. 

2. Idônként ilyen terméket is választok. 
3. Nem választok terméket csomagolás alap-

ján.
IV. Miben viszem haza az árut? 
1. Szerintem egy jó bolt adjon ingyen zacskót!  
2. Mindig viszek magammal szatyrot, kosarat. 

Mennyire zöld a háztartásom? Önvizsgálati teszt! 
Próbá ld  k i !  Je lö ld  be ,  amely ik  igaz  Rád!
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3. Néha viszek magammal szatyrot, de gyakran
elfelejtem. 

V. Választás 
1. Szeretem kipróbálni azokat a termékeket,

amiket a TV-ben hirdetnek. 
2. Nem veszek be minden újdonságot, a bevált

márkákat megtartom. 
3. Eleve gyanús, ha egy termék árából a reklám-

ra megy a legtöbb, csak olyasmit veszek, ami-
re tényleg szükségem van. 

VI. Eredet 
1. Ha van importált és magyar termék, a ma-

gyart választom. 
2. Nem számít az eredet, jó nekem a kínai ba-

rackkonzerv is, ha olcsó. 
3. Eddig nem figyeltem, hogy honnan származik

a termék, de nem rossz ötlet.
VII. Zöldség, gyümölcs 
1. A hazai idényterményeket választom leggyak-

rabban. 
2. Decemberben is szoktam epret venni, és imá-

dom a nagy zöldalmákat kis matricával. 
3. Nyáron többnyire magyar zöldséget, gyümöl-

csöt veszek, de télen megveszem az import,
üvegházi paradicsomot. 

VIII. Kóla, csipsz és társaik 
1. Rendszeresen fogyasztom ôket. 
2. Ritkán.
3. Soha nem veszek ilyeneket.  
IX. Tartósság 
1. Inkább a drágább, de tartósabb, hosszú élet-

tartamú termékeket választom. 
2. Mindig a legolcsóbbat veszem, ami épp le van

értékelve. 
3. Nem örülök, ha hamar tönkremegy, de a kö-

vetkezô lakásba úgyis új kell majd. 
X. Összetétel 
1. Mindig megnézem a címkét: kerülöm a mes-

terséges összetételû termékeket. 
2. Azt veszem, aminek megtetszik a csomagolása.
3. Néha elôfordul, hogy összehasonlítom két ter-

mék összetételét, mielôtt az egyiket kiválasztom.
XI. Kozmetikumok 
1. A trendi termékeket veszem. 
2. Magam készítem ôket, és csak a legszüksége-

sebbeket használom. 

3. Csak természetes alapanyagú, erôszakmentes
(állatokon nem tesztelt, állati alapanyagot
nem tartalmazó) készítményeket vásárolok. 

XII. Cégek, gyártók 
1. Nekem tök mindegy, ki gyártja a terméket. 
2. Vannak bizonyos cégek, amikrôl tudom, hogy

környezetszennyezôek, gyermekmunkát hasz-
nálnak, nem etikusak a reklámjaik vagy vala-
mi másért nem tetszenek nekem, az ô termé-
keiket nem veszem meg.  

3. Ha egy céggel épp valami nagy zûr van, eszem-
be jut, hogy nem kéne megvenni a termékét.

A táblázat és az értékelés alapján érde-
kes dolgokat tudhatsz meg magadról.

1. 2. 3.

I. b c a
II. c a b

III. c b a
IV. a c b
V. a b c

VI. c a b
VII. c a b

VIII. a b c
IX. c a b
X. c a b

XI. a c b
XII. a c b

a = 1 • b = 2 • c = 3
Minimum: 12 • Maximum: 36

A teszt értékelése:

12–20: Csendes beletörôdô
Te minden bizonnyal a fogyasztói társadalom ál-
dozata vagy. Hiszen hova lenne a világ, ha foly-
ton a génmanipuláción, a szeméthegyeken vagy
az E-számokon aggódnánk, ugye? A reklámok
nem érdekelnek, tudod te amúgy is, mi a trendi,
vásárolsz is, ahogy kell. Annyi biztos, hogy távol
áll tôled az öko-bio fanatizmus. Esetleg tudato-
san figyeled az akciókat, aztán akciós vásárlási
buzgalmadban többször annyit költesz, mint ter-
vezted, majd zacskók garmadájával térsz haza, s
még ki sem bontottál semmit, már megtelik a
szemetes. 
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Kiismered magad a plázákban, hipermarke-
tekben és gyorséttermekben. Csakhogy ôk is ki-
ismernek téged, te pedig hagyod magad. Vagy
veled sem lehet mindent megvetetni, megetetni?

Ajánljuk figyelmedbe a „Ne vásárolj semmit”
napot november utolsó péntekjén.

21–28: Több kitartást
Jó úton haladsz, többször felmerült már benned,
hogy jó lenne odafigyelni, vissza is teszed hát a
polcra, ami azért mégiscsak durva.

Néha felsóhajtasz, hogy mennyi szemetet
sóznak rá az emberre, majd gyôz a kényelem, be-
kerül a kosárba a félkész meg az eldobható, el-
végre egyedül nem mentheted meg a világot.
Szereted, ha természetes dolgok vesznek körül,
nem mindegy, mit eszel, mennyi otthon az eldob-
ható kacat, és egyáltalán, te tudatos vagy, csak
nem gyôzöd. Meg a család sem gyôzi a hóbortja-
idat, gondolják, hogy majd elmúlik ez a késôi lá-
zadás, és néha tényleg alábbhagy. Persze csak
miattuk. Érdekel a környezetbarát, egészséges,
bio, hazai, hiszen te is szeretnél emberi módon
élni, de hol tart még ez Magyarországon…

Javaslatunk: több kitartás és információ!
Olvass minél több zöld irodalmat, szerelkezz fel
tippekkel, tanácsokkal!

29–36: Tudatos Vásárló
Gratulálunk! Csukott szemmel is megtalálod a
biopiacot, gyógynövényismereted megszégyeníti
a nagymamáét, téged nem vernek át a megújult
összetétellel, szintetikus eperillattal, gyorsétte-
rembe meg maximum pisilni jársz, persze csak
ha nagyon kell és senki sem látja. 

Visszaváltasz, repapírra írsz, biciklizel, néha
mégis elfog a kétségbeesés, mert mégsem egy-
értelmû, hogy az eldobható csomagolású német
bio vagy a környezetbarát svéd, esetleg a X.Y.
község munkavállalóinak utolsó esélyt adó ma-
gyar termék a jó választás. Ne aggódj, ha nem
érdekel az egész, csak rosszabbul dönthetsz. Hi-
szen mégiscsak te választasz, ne várd, hogy min-
dig más mondja meg, mit vegyél meg és mit ne,
járj utána magad, de ezt felesleges is mondani
egy tudatos vásárlónak.

Javaslatunk: türelem! 
Keresd a tudatos vásárlói adatbázisokat!

Forrás: Tudatos Vásárlók Egyesülete
http://www.tudatosvasarlo.hu

Amit a megújuló 
energiaforrásokról 
tudni kell
A megújuló energiaforrások-
nak a szél, a nap, a víz, az új-
ratermelôdô növényi anyagok
energiáját és a Föld hôjét ne-
vezzük.

Nevükben benne van leg-
fontosabb tulajdonságuk, hogy
természetes módon újrater-
melôdnek. Pont ezért a meg-
újulókból mindenkinek igaz-
ságosan jut, ezek használatá-
val nem veszünk el senkitôl.
Ráadásul fizetni sem kell a
használatukért (kivétel a bio-

Megújuló energiaforrások hasznosítása Európában

szélenergia 1%

vízenergia 
35%

nap- és 
hullámenergia 1%

geotermális energia
14%

biomassza 
53%
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massza), ami persze nem jelenti azt, hogy ingyen vannak. A megújuló energiafor-
rásokat különbözô energia-hasznosító berendezésekkel tudjuk munkára fogni, s a
mi igényeink szerint átalakítani. 

Mi mindenre használhatunk megújuló energiaforrásokat? Milyen eszközökkel
tudjuk hasznosítani ôket? Ezeket próbáltuk összegyûjteni Nektek a következô táb-
lázatban.

A megújuló energiaforrásoknak egy nagyon jellemzô tulajdonsága, hogy nem
olyan koncentráltak, mint a hagyományos energiaforrások. Pár darab nagy meg-
újulós erômûvel nem láthatjuk el energia szükségletünket. Éppen ezért sokkal na-
gyobb a felelôsségünk! Egyenként kell kiépíteni megújuló energiahasznosító rend-
szereinket, amihez persze szabad, és kell is kérnünk szakember segítségét, hiszen ez
bizony nagyon bonyolult szakismeretet kívánó dolog.

Ha többet szeretnél megtudni a megújuló energiaforrásokról, akkor két weboldalt
ajánlunk a figyelmedbe: www.energiaklub.hu és www.zoldtech.hu. 

Ha a gyakorlatban szeretnéd meglátni, hogyan mûködik egy áramtermelô szél-
kerék, egy napelem vagy egy napkollektor, akkor pedig látogass el a Hárskúti Meg-
újuló Energia Központba (ld. keretes írásunk, 192. oldal)!

Megújuló Eszközök/ Mire használhatom?
energiaforrás Megjelenési forma
Nap Napkollektor Használati melegvizet, fûtés rásegítést adhat.

Napelem Villamos energiát ad.
Szél Áramtermelô szélturbina Villamos energiát ad.

Vízhúzó szélkerék Vizet lehet vele szivattyúzni.
Biomassza Tûzifa Fûthetek vele (cserépkályha, faelgázosító kazán).

Biogáz Hô- és villamos energia.
Bioüzemanyag A gépjármûvemet hajthatja.

Víz Vízerômû/Vízkerék Mechanikai energiát adhat (pl. vízimalom),  
de jellemzôen villamos energiát termelnek vele. 

Geotermikus Hôszivattyú Fûthetek vele, de áramot is termelhetnek 
a geotermikus energiával.

Megújuló energiaforrások
Forrás: www.energiaklub.hu
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Környezettudatos közlekedés és szabadidô eltöltés

Milyen közlekedési módokat ismersz? Mi köze a közlekedésnek az energia-

fogyasztáshoz? Melyik közlekedési mód a leginkább környezetbarát? Miért? Mirôl

mondanál le, hogy környezettudatosabban utazzál? Milyen egy környezetbarát vakáció?

Utazni jó! Minél több helyen járni, megismerni más népeket, szokásokat, élet-
helyzeteket, bôvíteni látókörünket, tapasztalatokat gyûjteni. Azonban azt tudnunk
kell, hogy jelenleg a környezetvédelemmel foglalkozók számára a legnagyobb fej-
törést a közlekedés jelenti, amely energia fogyasztásunk legnagyobb százalékáért
felelôs, így a klímaváltozás egyik legfôbb okozója is.

A Hárskúti Megújuló Energia Központ 

Hárskút Veszprém mellett a Balatontól 20 km-re északra helyezkedik el. A faluban
egy megújuló energia bemutató park készül. A parkban a megújuló energiaforrások
nagyon sokféle formáját lehet megtekinteni. Az elsô elkészült (látogatható) bemu-
tató épületük a hárskúti Ökoház. 

A házat egy faaprítékkal mûködô teljesen automatikus kazán fûti, a melegvizet
a ház tetején elhelyezett négy darab napkollektor szolgáltatja. Az elektromos áram
nagy részét is a természet adta energiák hasznosításával állítja elô a ház, napele-
mek, illetve a képen is látható két szélgenerátor segítségével. 

A Hárskúti Központban olyan dolgokról is közvetlen tapasztalatokat szerezhetsz,
mint a biogazdálkodás vagy a sajtkészítés.

Ha meg akarod látogatni a központot, keresd a szerzôket: krisztinak@megujulo.
info, adrianz@megujulo.info. A Központ weboldala: www.megujulo.info.

Ausztriában már több ilyen bemutató központ létezik, melyek közül a legköze-
lebbi és talán a legérdekesebb a Güssingi. Hozzájuk az alábbi internet címen jelent-
kezhetsz be: www.eee-info.net
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Elôször talán a legfontosabb tisztában lennünk azzal, hogy a különbözô közle-
kedési eszközök fajlagos energia felhasználása hogyan alakul.

Az egy utaskilométerre jutó üzemanyag felhasználás növekvô sorrendje:

bicikli (0) < hajó < vonat < autóbusz < autó < repülôgép

Természetesen az üzemanyag mennyiségével a jármûvek károsanyag-kibocsá-
tása is arányosan növekszik. A dízel és benzin üzemû jármûvek esetében ezek a
következôk: szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok, ólomvegyületek,
kén-dioxid és szilárd részecskék (por, korom). Most nem soroljuk el, milyen kü-
lönbözô légúti megbetegedésekhez járulnak hozzá ezek az anyagok, viszont az
talán érdekes lehet, hogy a ma már népbetegségnek számító különbözô allergiás
megbetegedéseknek is ezek a levegôben folyamatosan jelen levô káros anyagok
az okozói. 

A kerékpár

A kerékpár sok szempontból a legideálisabb
közlekedési eszköz, hiszen használatával
semmilyen környezetszennyezést nem oko-
zunk. A kerékpározás amellett, hogy élveze-
tes tevékenység, testedzésnek sem utolsó. Ha
egyre többen ülünk kerékpárra, tisztább és
csendesebb is lesz a városunk, környezetünk. 

A bicikli ideális eszköz nyári kirándulások-
hoz, valamint tökéletesen alkalmas a min-
dennapi munkába vagy iskolába járáshoz is.
Hidd el, a napod is kellemesebben fog indul-
ni egy kis tekerés után!

Amire azonban vigyáznod kell: soha ne bi-
ciklizz forgalmas úton, mindig tartsd be a
KRESZ szabályait, légy tudatában, hogy az út-
testen a legtöbb jármû erôsebb nálad, így ne-
ked különösen vigyáznod kell magadra! 

A tömegközlekedés

A hajó, a vonat, az autóbusz mind tömegközle-
kedési eszköz. Ilyen tekintetben lényeges tulaj-
donságuk, hogy sok embert visznek el kevés jár-
mû segítségével. Ennek köszönhetô, hogy a tö-
megközlekedés egy fôre esô üzemanyag felhasz-
nálása jóval alacsonyabb, mint például az autóé. 

Milyen további elônyei vannak a tömegközle-
kedésnek? Amint megkaptad életed elsô parko-
lási bírságát, rögtön rá fogsz jönni, hogy mekko-
ra könnyebbség nem törôdni a parkolással. Ezzel
rengeteg idôt és pénzt takaríthatsz meg, fôképp
a városok fizetô  parkolási övezeteiben. A tö-
megközlekedésnek azonban más elônyei is van-
nak! Olcsó. Mielôtt vitába szállnátok velünk,
kezdjünk el számolni. Fontos tudnotok, hogy az
autó fenntartási költségeinek csupán 30-60%-a
az üzemanyag ára, a többi kiadás a megvételnél,
a javíttatásnál, a kötelezô biztosítás, a súlyadó,
esetleg a törlesztôrészlet megfizetésénél jelent-
kezik. Ha ezeket mind összeadjuk, a mi számítá-
sainkkal a tömegközlekedéssel járunk jobban.

Tudtad, hogy:

• egy autó helyén 10 darab bicikli
parkolhat és 17 darab haladhat 
az úttesten,

• külföldi példák azt bizonyítják, 
hogy a kerékpáros infrastruktúra
kiépítése (kerékpár utak kijelölése,
kerékpár tárolók kihelyezése stb.)
akár 15-25%-kal is csökkentheti 
a városi autóforgalmat?!

Tudtad, hogy:

egy autóbusz 25-30 liter benzint „iszik”
meg 100 kilométeren, a személygép-
kocsi 6-10 litert. Számold ki, mennyi 
üzemanyag jut egy fôre akkor, amikor
busszal utazol, kb. 40 további utassal,
illetve akkor, amikor autóval mentek
valahová maximum öten egy kocsiban!
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Ha mégis úgy döntenél, hogy 
autóba ülsz, úgy fogadd meg 
az alábbi tanácsainkat! 
• Ha csak kis távolságot kellene autóznod,

inkább sétálj! Az legalább még meg is
mozgat.

• Kerüld el a csúcsforgalmat!
• Ha egy percnél tovább állsz az autóval, ál-

lítsd le a motort!
• Vigyázz, hogy ne csepegjen a benzin,

fagyálló, ne szórj el benzines rongyot, a ki-
merült akkut vidd vissza az akkumulátor
árusítójának!

• Sok ember használhat egy autót, akár
utasként, akár vezetôként. Oszd meg ba-
rátaiddal az autódat!

• Ha el akarsz menni valahova, ne kérd meg
szüleidet, hogy vigyenek el, menj tömeg-
közlekedési eszközzel vagy kerékpárral!

• Ne a maximális, hanem az optimális se-
bességet válaszd! A forgalomhoz igazodó
lassúbb vezetés nemcsak biztonságosabb,
de takarékosabb is.

Miért rossz a repülô?

Manapság a fapados repülôtársaságok térhódí-
tásával, és a repülés árának drasztikus csökke-
nésével azok is elkezdtek távoli országokba
utazni, akiknek eddig eszébe sem jutott. A repü-
lés bármennyire is vonzó és izgalmas, sajnos a
legszennyezôbb közlekedési mód. Ennek több
oka is van, egyrészt az, hogy a repülésnek ma-
gának nagyon nagy az energiaigénye (gondoljuk
el, mekkora súlyt kell teljesen felemelnie a haj-
tómûveknek!). Másfelôl a repülôgép az égéster-
mékeket Földünk legérzékenyebb felsô légréteg-
ében bocsátja ki, ezzel jelentôsen hozzájárulva
az ózonréteg elvékonyodásához.

Kétségtelen, hogy bizonyos helyekre szinte
kizárólag csak repülôvel tudunk eljutni. De vajon
tényleg jobban telik a nyaralás egy földközi-ten-
geri szigeten, mint mondjuk Magyarország, vagy
a környezô országok egy-egy felfedezetlen szegle-
tében (Zemplén, Ôrség, Cserhát)? Mi arra bíztat-
nánk Benneteket, hogy elsôsorban Magyarorszá-
got és a Kárpát-medencét fedezzétek fel, higgyé-
tek el, itt is rengeteg látnivaló van! (Ld. „Utazás-
ról” címû fejezet, 72. oldal)

Miért jó a vonat?

A hazai kalandozásaitokhoz ideális eszköz a
vasút, amely azon kívül, hogy hangulatos, a szá-
razföldi tömegközlekedési módok közül a legin-
kább környezetbarát. 

Azonban a vasútnak más elônyei is vannak!
Kevés helyet foglal! Míg egy autópálya teljesen
elzárja a különbözô élôlények vándorlásának az

útját a szinte folyamatos forgalom miatt, és így
teljesen elszigetel különbözô élôhelyeket, addig
a vasút azonos utasszám mellett sokkal keve-
sebb helyet foglal, s jobban átjárható az élôlé-
nyek számára is. Szintén nem elhanyagolható a
vasút biztonságossága. A statisztikák szerint a
közúti közlekedéshez viszonyítva, körülbelül 25-
ször kisebb az esélyünk arra, hogy a vasúton
utazva balesetet szenvedjünk. 

Szemét dolgok

Miért van, mióta van szemét? Mit tudsz Te tenni, hogy világunkban 

kevesebb legyen a hulladék? Miért is jó szelektíven gyûjteni? Hogyan elôzhetem

meg a hulladék keletkezését?

Vásárolunk, kicsomagolunk, eszünk, iszunk, kifújunk, kiürítünk… kidobunk. S ke-
letkezik a szemét. Persze régen nem így volt. Nem volt divat a pazarlás.

Tudtad, hogy:

• a vasúti kerék gördülési ellenállása
pontosan hatoda a gumiabroncs
ellenállásának? Ennek köszönhetô 
az, hogy a vasúti közlekedés sokkal
kevesebb energiát igényel, mint 
a közúti közlekedés. 



9

195

Régen a boltokban mindent kimérve lehetett kapni, a szalonnát zsírpapírban, a
tejet betétes üvegben, a cukorkát papírzacskóban árulták. Tisztítószerként még mo-
sószódát vagy szappant használtak, ezek egyikéhez sem kellett flakon, maximum
egy papírzacskó. A régmúlt háziasszonya fonott kosarában vitte haza a megvásá-
rolt dolgokat, és nem kért s nem is kapott mûanyag zacskót. 

A mai értelemben vett hulladékot a mûanyaggal együtt találtuk fel. Elôször az
ötvenes években jelentek meg a mûanyag csomagolások: tejes zacskók, kefires, ké-
sôbb margarinos dobozok. Az emberek nem is tudtak mit kezdeni ezekkel az anya-
gokkal. Eleinte természetes ösztönük szerint megpróbálták ezeket újrafelhasználni.
A kefires dobozba például növény palántákat ültettek, a tejes zacskókból lábtörlôt
csináltak stb. Azonban, ahogy nôtt a mennyiség, már nem lehetett értelmes (ház-
tartási) célt találni ezeknek az anyagoknak. Ekkor születtek meg az elsô szemét-
dombok…

Azóta a hulladéktermelésünk folyamatosan és kitartóan nô. Jelenleg mi magya-
rok fejenként több mint 450 kg hulladékot termelünk évente, melynek körülbelül
egy harmada szerves anyag (ez komposztálható lenne), egy harmada újrafeldolgoz-
ható hulladék (papír, csomagolási hulladék, PET palack, fémdoboz), valamint a ma-
radék egy harmada a nem feldolgozható vegyes szennyezett anyagok.  

A szemét gyártásából mi fiatalok is kivesszük a részünket, a 2006-os Sziget fesz-
tiválon például napi 300 m3 nem újrahasznosítható hulladékot hordtunk össze. Ez
nagyon sok. Fôképp azért, mert hulladékunk nagy része továbbra is lerakókra vagy
égetômûvekbe kerül. Mindezek azonban csak elodázzák azt a problémát, hogy hul-
ladékunkkal bizony kezdeni kell valamit.

Valódi megoldást két dolog hozhat: hulladékmegelôzés és a szelektív gyûjtés 

(valamint ez utóbbin keresztül a hulladékok újrafeldolgozása).

A hulladékmegelôzés odafigyelést és tudatosságot igényel. Azt, hogy ne vegyünk
meg olyan termékeket, amikre nincs szükségünk, illetve amelyekrôl tudjuk, hogy
késôbb hulladékká válnak. Persze ez a mai világban elég nehéz feladat, íme egy-két
jótanács a teljesség igénye nélkül: 

• Vegyünk mindenbôl visszaválthatót, az ilyen csomagolás a leginkább környe-
zetbarát, mivel azt kimosás után újra lehet tölteni! 

• Ne vegyünk feleslegesen zacskót, sajnos ez nem mindig kerülhetô el, minden-
esetre a kisebb boltokban nagyobb eséllyel próbálkozhatunk! 

• Tegyünk meg olyan aprónak tûnô dolgokat, mint hogy mindig írunk a papír
mindkét oldalára, vagy hogy újrahasznosított anyagból készült füzetet, papírt,
egyéb termékeket vásárolunk! 

• Ne járjunk gyorsétterembe, ahol elkerülhetetlen, hogy egy nagy kupac szeme-
tet is ránk sózzanak az étel mellé!

Mire kell odafigyelni a szelektív 

hulladékgyûjtésnél?

• Mindent a megfelelô helyre dobjunk!
• A szennyezett hulladék megnehezítheti

az újrahasznosítást, ezért amit tudunk,

öblítsünk ki, zsíros, koszos papírt ne 
dobjunk a szelektív gyûjtôbe!

• A mûanyagos rekeszbe általában 
a flakonon kívül a tiszta zacskókat, 
különbözô poharakat is bedobhatjuk.
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A második opció a szelektív hulladékgyûjtés. A szelektív gyûjtôbe dobott hulla-
dék minden ellenkezô híreszteléssel ellentétben újrahasznosul, már csak azért is,
mivel a nyersanyag érték! A mûanyagból újra mûanyag lesz (fonal, palack, mû-
anyagzsák stb.), a papírból újrapapír, s a fémdobozokat is beolvasztják, hogy így új
termékként ismét forgalomba kerülhessenek. Látnunk kell, az hogy a szelektív gyûj-
tôk megtelnek-e újrahasznosítható hulladékkal, csak rajtunk múlik! Ez, mint oly sok
más dolog az életben, egyéni felelôsségünk. 

Külön kell beszélnünk egy-két olyan hulladékfajtáról, amelyeket semmiképp sem
szabad a vegyes hulladékok közé dobni, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak.
Ilyenek például az elemek, a lejárt szavatosságú gyógyszerek, kiürült festékes do-
bozok, különféle vegyszeres flakonok vagy az elektronikai hulladékok. Ezeket az
anyagokat elsôsorban a hulladékgyûjtô udvarokba vagy külön erre a célra kihelye-
zett gyûjtô edényekbe kell elhelyezni (pl. iskolai elemgyûjtôbe). A hulladék udva-
rok hollétérôl a helyi kommunális vállalatnál tudsz érdeklôdni. Kevesen tudnak ar-
ról, hogy az elavult elektronikai cikkeinket vagy a lejárt gyógyszereket az elárusí-
tó helyeknek is vissza kell vennie. Éljél ezzel a lehetôséggel is!

Hogyan csökkenthetjük 

hulladékunk mennyiségét?

• Vegyünk visszaváltható palackokat, 
s vigyük is vissza ôket! 

• Komposztáljuk a szerves hulladékokat!
Ne égessük el a faleveleket sem! 

• Ne dobjuk ki, ami javítható! Használjuk
tovább, amit lehet (akár más célra is)! 

• Az esetleg keletkezô veszélyes hulladéka-
inkat gyûjtsük külön, és vigyük átvevôhöz
vagy érdeklôdjünk önkormányzatunknál,
hogy mikor szerveznek gyûjtést!

• Néhány közintézményben található elem-
gyûjtô. Ha ismerünk ilyet, vigyük oda 
elhasznált elemeinket..., de inkább 
tölthetô elemet (akku) válasszunk!

• Ha társasházban lakunk, szervezzük meg
a reklámújságok különgyûjtését, és 

vigyük el átvevôhöz vagy a legközelebbi
szelektív gyûjtôhöz!

• Ragasszuk a postaládádra „reklám-
anyagot nem kérek!” feliratú matricát, 
és tiltakozzunk a cégnél, ha mégis 
bedobják az anyagaikat!

• Szervezzünk cserebere börzét, ahol 
mindenki elcserélheti megunt vagy 
felesleges, de még használható tárgyait
olyanokra, amelyekre épp szüksége 
lenne! Sok ilyet szerveznek már, 
keressünk rá az interneten!

• Fél literes üdítôt semmiképp se 
vásároljunk, mivel ez esetben vesszük
meg a legtöbb csomagoló anyagot 
(hulladékot) egységnyi termékhez. 
A legjobb környezetbarát szörpöt 
venni, visszaváltható üvegben, így 
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Környezettudatos vásárlás

Mi a véleményed a reklámokról? Mi a funkciója a reklámnak? Szerinted fontos 

a reklám? Mi köze a reklámnak a vásárláshoz? Szeretsz vásárolni? Miért? Mi befolyásol

Téged abban, hogy melyik terméket válaszd? Mit tudsz a biotermékekrôl?

Reklám – fogyasztás – hulladék. Boldogság?
Világunk a vásárlás, a reklámok bûvöletében él. Reklámokkal találkozunk az utcán,
a tévében, az interneten, az újságokban. Mind arra buzdít bennünket, hogy újabb
és újabb termékeket, szolgáltatásokat, autót, hajszárítót, ruhát, utazást, lakást stb.
vásároljunk. De valóban szükségünk van mindezekre? Mi is a célunk az életben?
Érdemes ezt néha végiggondolnunk. Már csak azért is, mert biztosan nem lehetünk
környezettudatosak, ha minden hívó szóra ugrunk, és minden hirdetett termékeket
válogatás nélkül megvásárolunk.

A vásárlás szükséges dolog. Nem készíthetjük el magunk a cipônket, élelmisze-
rünket, papírunkat, tollunkat stb. Azonban, amivel mai világunkban találkozunk, az
sokszor nagyon túlzó és felesleges. 

Mi is a funkciója a reklámnak? Milyen hatással van ránk? Fontos látnunk, hogy
mai világunk a versenyre épül. Nem elég valamilyen terméket a cégeknek legyárta-
niuk, azt el is kell adniuk. Még ha hasonlóból már 15 van a piacon, akkor is. Ez csak
úgy érhetô el, ha nagyon kiforrott meggyôzési technikákat alkalmaznak! A reklámok-
nak az elsôdleges célja tehát vásárlásra ösztönözni minket. A reklámok stratégiáján,
a termékek kinézetén, a termékek polcon való elhelyezésén reklám stratégák és mar-
keting szakemberek ezrei dolgoznak naponta azért, hogy minél vonzóbbnak, elenged-
hetetlenül szükségesnek érezzünk az adott terméket! 

A marketing trükkök és ötletek tárháza könyvtárakat tölt meg, s manapság a vi-
lág egyik legpezsgôbb tudományterülete a marketing. 

Ezzel az erôvel kell felvennünk a versenyt, amikor egy boltba, ne adj isten, egy
bevásárló központba belépünk! Minden kirakatból vonzóbbnál vonzóbb áruk és

4 liter üdítôt (és hozzá tartozó palackot) 
spórolsz meg!

• Használjunk újratölthetô elemet (legalább
500 hulladékba kerülô elemet 
spórolhatunk meg)!

• Ne együnk gyorsétteremben!

• Ne vegyünk olyan tárgyakat, amelyekre
nincsen szükségünk (vannak olyan 
dolgok, amelyekhez egy darab hulladék
sem kell, és mégis nagyon maradandóak,
ilyen például egy jól sikerült kirándulás 
a vásárolgatás helyett)! 

Kit nevezünk konzumidiótának?

A konzumidióta az a személy, aki 
szinte megszállottként vásárol dolgokat,
sokszor értelmetlenül. A konzumidióta 
azt fogyasztja, amit elé raknak, és kizárólag
arra támad igénye, amit a reklámokban lát.
Döntésképtelenség jellemzi, adott személyek

utánzásán kívül általában másra 
nem képes. A konzumidióta csak azért
fogyaszt, hogy fogyasszon (cél nélkül), 
és kritika nélkül elfogadja a marketing
utasításait.
http://unciklopedia.org/wiki/
konzumidióta
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mosolygó, boldog emberek képei fordulnak felénk, melyek mindegyike vásárlásra
szeretne bírni bennünket. Nem csoda, hogy oly nehéz ellenállni. 

A vásárlásnak – mint hirdetik – már pénzügyi korlátai sincsenek, hiszen ott van-
nak a „hihetetlen” kedvezményes hitelek is. Valóban. Azonban nagyon fontos mér-
legelnünk! A hiteleket soha nem adják ingyen! A hitellel vásárolt áru biztos, hogy
sokkal drágább, mint amit készpénzzel vásárolunk meg! A hitellel csak elhalasztjuk
a fizetést, s pont ezért kiszolgáltatottá tesszük saját magunkat. 

Vásárlás és boldogság. Sokszor talán pont a reklámok hatására gondoljuk azt,
hogy egy termék megvásárlásával boldogabbak leszünk. S kivel ne fordult volna elô,
hogy bánatában a csokoládéhoz nyúlt. Természetes, hogy az ember, ha rossz kedve
van, meg akarja magát ajándékozni. Azonban ezt soha nem szabad összekeverni a
hosszú távú boldogság érzésével, amit egy termék soha nem nyújthat! Jó érzés, ha az
embernek van egy biciklije, de az élet igazi örömeit nem ebben kell keresnünk.

Hogyan viszonyuljunk akkor 
a vásárláshoz?
Mindig gondoljuk végig: Valóban szükségem van
rá? Ezt hívjuk tudatos vásárlásnak. Amikor vi-
szont tényleg szükségünk van valamire, akkor
gondoljuk jól végig, melyiket is vegyük. Tudnunk
kell, hogy a mai világot a vásárlásaink által igen-
is befolyásoljuk! Ha például minden nap gyorsét-
teremben eszünk, akkor a gyorséttermek gazda-
gok lesznek, újabb gyorséttermek nyílnak, s újabb
embereket vesznek rá a gyorsételekre. Ha viszont,
tegyük fel, bioélelmiszereket vásárolunk (lásd ke-
retes írásunk alább), akkor a környezetbarát
biotermelôket erôsítjük és támogatjuk. Ezért na-
gyon nem mindegy, kinek adjuk forintjainkat! 

Milyen szempontokat követhetünk
vásárlásaink során?
Ha tehetjük, vásároljunk hazai termékeket, ezzel
támogatjuk a magyar cégeket, munkahelyek te-
remtését és egyáltalán a magyar piacot. A hazai
terméket biztosan kevesebbet kellett szállítani is
a külföldihez képest!

Ne feledjük, hogy a termék energia, a ter-
méknek életciklusa van, a termékbôl elôbb vagy
utóbb hulladék válik. A környezetnek akkor te-
szünk hát a legjobbat, ha minél kevesebbet vá-
sárolunk, s ha valamit megveszünk, akkor azt a
lehetô leghosszabb ideig használjuk. Szintén ke-
rüljük azt a terméket, amelyiket nagyon sok cso-
magolásba borítanak. A csomagolás a megvétel
pillanatában hulladékká válik… 

Itt olvashatsz további jó néhány tanácsot ar-
ra vonatkozóan, hogy hogyan válhatsz környe-
zettudatos vásárlóvá!

Valóban szükségem van rá? 
Elsô és legfontosabb: ne vásárolj
fölösleges dolgot!
• Legyél óvatos az akciókkal, nyereményjá-

tékokkal! Nem biztos, hogy ezek értünk
vannak...

• Mielôtt vásárolsz, írd össze, mire van szükséged!
Így kevesebb felesleges terméket veszel meg. 

• Ne a csicsás csomagolóanyag és/vagy a
reklám alapján dönts! Nézd meg jól, mit
veszel!

• Ha nincs a terméken címke vagy csak nagyon
semmitmondó (pl. nincs rajta összetétel,
gyártó), akkor ne vegyük meg!

• Ne vásárolj olyat, amit sokat hirdetnek – te fi-
zeted meg a hirdetés költségeit!

• Válaszd a tartós, javítható dolgokat! Kerüld
az egyszer-használatos termékeket!

• Kerüld a fölösleges csomagolóanyagokat, a
kevésbé becsomagolt terméket válaszd! A cso-
magolásért kétszer is fizetsz! Egyszer, amikor
megveszed, és egyszer, amikor kidobod (sze-
métdíj formájában)!

• Ne fogadj el nejlonszatyrot, inkább vigyél ma-
gaddal kosarat, vászontáskát!

• Kerüld a több különbözô anyagból elôállított
csomagolásokat (pl. a mûanyagból, alumínium-
fóliából, kartonból préselt ivóleves, tejes dobo-
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zokat)! Ezek újrafeldolgozása jelenleg nem gaz-
daságos és sok helyen nem is megoldott!

• Kerüld a fémcsomagolásokat (alumíniumból
készült italos doboz, konzervek, tubusok)!
Ezek elôállítása nagyon energiapazarló!

• Válaszd mindig a visszaváltható vagy újra-
használható csomagolású termékeket! 

• Keresd a természetes alapanyagú terméke-
ket, csomagolásokat! Ha ilyen nincs, válaszd
az újrahasznosított vagy könnyen újrahaszno-
sítható anyagúakat!

• Válaszd az utántöltôs kiszereléseket, hajtógá-
zas dezodor helyett a pumpásat, golyósat!

• Ne cserélj le, ne dobj ki olyasmit, ami még
mûködik, javítható, valamire használható!
Amit lehet, vegyél meg bizományiban, antik-
váriumban! Járj kölcsönkönyvtárba!

• Ne vásárolj energia-pocsékoló eszközöket!
• Ne vásárolj mérgeket, erôs vegyszereket, po-

tenciális veszélyes hulladékokat!

• Ha teheted, vásárolj piacon vagy közvetlenül
a termelôtôl! A vásárlásnál részesítsd elôny-
ben a kistermelôket, a kis üzleteket!

• Rakjatok el mindenféle élelmiszert télire, így
nem kell kész konzerveket venni!

• Konzerv, fagyasztott vagy más módon tartó-
sított ételek helyett vásárolj frisset!

• Keresd a biotermékeket! Ne mérgezd magad
és környezeted feleslegesen!

• Ne vásárolj génmanipulált (génpiszkált) termé-
keket, mert ökológiai hatásuk kiszámíthatatlan!

• Ne vásárolj távoli országokban készített árut,
ha van helyette itthoni! Részesítsd elônyben a
saját településeden vagy ahhoz közel készült
árukat, a szállítás mindig környezetkárosító!

• Kerüld az állatokon tesztelt termékek vásárlását!
• Ne vásárolj olyan cégtôl, amelyrôl tudod,

hogy éhbérért, rossz körülmények között dol-
goztatja alkalmazottait!

• A gyorsételek helyett keress inkább minôségi ételt!

Mit nevezünk bionak? 
Manapság gyakran alkalmazott jelzôk a „bio” és az „öko” szavacskák, amelyeket
sokszor a napi használati tárgyakon, vegyipari cikkeken vagy a szórakoztató elekt-
ronika eszközeihez kapcsolva alkalmaznak azok készítôi, forgalmazói azért, hogy
termékeiket pozitív képben tüntessék fel. A nem élelmiszer jellegû termékek eseté-
ben nincsenek törvényi szabályok, amelyek megvédenének minket a becsapástól.
Ilyenkor mindig meg kell kérdeznünk, ugyan mit takar az adott termék esetében az
egészségességet, környezetbarátságot sugal-
ló jelzô. A megítélésnél ezek után a józan
ítélôképességünkre kell hagyatkoznunk. 

A bioélelmiszerek esetében sokkal
egyértelmûbb a kép. Esetükben szigorú
hazai és európai uniós jogszabályok ha-
tározzák meg az elôállítás körülményeit.
Hazánkban az ökológiai gazdálkodást és
biotermelést kizárólagosan
a Biokontroll Hungária
Kht. ellenôrzi. Ez az
igazi bioterméke-
ken mindig fel is
van tüntetve,
ezért erre ér-
demes odafi-
gyelned.
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Miért is van szükség biotermelésre? A bio vagy ökológiai gazdálkodást az a fel-
ismerés szülte, hogy a hagyományos növénytermesztés és állattartás egyre halmo-
zódó környezeti és egészségügyi problémákat okoz. A mûtrágyák elszennyezik a ta-
lajvizeket, a növényvédô szerek rajta/benne maradnak az élelmiszerekben s káro-
sítják az egészségünket, valamint a természetbe kikerült mesterséges anyagok sok-
szor a táplálékláncon keresztül messzire eljutva a legmeglepôbb problémákat okoz-
zák. Közismert tény, hogy a hatvanas években használt sláger rovarölô szer a DDT
(diklór-difenil-triklóretán) például annyira nehezen bomlik le, hogy hiába tiltották
be a 70-es években, mind a mai napig kimutathatóan jelen van még a sarkköri je-
gesmedvék testében is! 

Sok ember mindezeket felismerve arra a következtetésre jutott, hogy a legcélra-
vezetôbb bizonyos mértékben visszatérni a hagyományos gazdálkodáshoz. A bio-
gazdálkodás alapelve tehát a minél természetesebb fajtakiválasztás (ne termeljünk
pl. narancsot Magyarországon!), a minél természetesebb alapanyagú növényvédô
szerek (pl. csalán kivonat stb.), az állatok esetében a hormon tartalmú szerek mel-
lôzése, valamint a génmódosított termékek szigorú elutasítása!

A biotermékek éppen ezért egészségesebbek és ízletesebbek is a hagyományos
módon megtermelt élelmiszereknél. Sajnos azonban drágábbak is. Ez annak kö-
szönhetô, hogy a termesztésük sokkal több kézi, emberi munkát igényel. 

Ha további információk érdekelnek a biotermeléssel kapcsolatban, akkor
ajánljuk a www.biokontroll.hu weboldalt. 

Közélet

Mit jelent számodra a demokrácia? Hogyan tudod elérni, hogy egyes közügyekbe 

beleszólásod legyen? Miért szükséges a közügyekkel foglalkoznod? Lehetsz-e politikus?

A környezetvédelem ügye elég elhanyagolt Magyarországon. Aki jobban követi
a politikai, közéleti eseményeket, az látja, hogy a komolyabb döntéseknél rendsze-
resen az egyéb szempontok érvényesülnek, miközben országunk természeti, környe-
zeti állapota folyamatosan romlik. Mindezeken változtatni közös felelôsségünk.
Kérdés, hogy hogyan tehetjük ezt meg? Itt is adnánk pár alapszabályt, amelyet a
kezdô mozgalmároknak érdemes megfontolniuk:

A DDT (dikloro-difenil-
triklóretin) 3D kémiai 

modellje: szürke = szén, 
fehér = hidrogén, 

zöld = klór 
Forrás: 
wikipedia.org

Kereskedelmi
forgalomba
került 
5% DDT-
tartalmú
molyirtószer 
az 1950-es
évekbôl
Forrás:
wikipedia.org
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1. Bármilyen problémával is kerülünk szembe, a törvényi kereteket minden eset-
ben próbáljuk meg betartani! Ezzel nem csak másokat, hanem saját magunkat is
megvédhetjük a kellemetlen következményektôl. 

2. Az ember nagyon sok mindent mondhat, de csak az lehet hiteles a szájából,
amit és amiért ô maga is tesz, áldoz. Ha tehát nem érzel magadban elég erôt ahhoz,
hogy szelektíven gyûjtsd a hulladékot, hogy tömegközlekedéssel utazz, illetve álta-
lánosságban, hogy a saját életedben is példamutató módon odafigyelj a környezeti
értékekre, akkor ne állj ki a nyilvánosság elé a környezetvédelem érdekében, mert
az egész ügyet teszed ezzel hiteltelenné.

3. Ha viszont tényleg fontosnak tartod ezeket a dolgokat, saját életedet már a le-
hetôségekhez mérten átalakítottad, és még mindig úgy érzed, hogy van benned ten-
ni akarás, kellô optimizmus és elszántság, akkor ne habozz belevágni a fentebb ki-
fejtett értékek védelmébe!

Összegyûjtöttünk pár ötletet, amit tehetsz az ügy érdekében, 
természetesen a teljesség igénye nélkül:
• Keresd meg a településeden mûködô környezetvédô civil szervezeteket! Ha

egyetértesz céljaikkal, segítsd ôket munkájukban, csatlakozz hozzájuk!
• Nézd meg, hogy a településeteken mit lehet javítani, s javaslataiddal keresd fel

az önkormányzatot! 
• Minden szinten nevelj a fogyasztás csökkentésére! Vegyél részt a ne-vásárolj-

semmit, az autómentes nap (Critical Mass), a kapcsold-ki-a-tévét napok ren-
dezvényein!

• Emeld fel a szavad, hogy a közintézmények is takarékoskodjanak az energiá-
val, használjanak újrahasznosított papírokat!

• Törekedj arra, hogy a természeti gazdagság (víz, levegô, élôvilág) jogi, gazda-
sági védelmet kapjon (vegyél részt kampányokon, szervezz saját magad is
ilyen figyelemfelkeltô rendezvényt, írj alá petíciókat, amelyeket Magad is tá-
mogathatónak találsz)!

• Ha illegális lerakót látsz, jelentsd be az illetékes önkormányzatnál! 
• Gondozd az utcátokban élô fákat, növényeket! Szervezz szemétszedô napot a

környéketeken!
• Szervezd meg a papírhasznosítást az irodában, ahol dolgozol vagy dolgozni fogsz!

S ha már mindez jól megy, és továbbra is érzel magadban elhivatottságot és ked-
vet, hogy a közért tevékenykedj, akkor ne ijedj meg komolyabb lépésektôl sem! Ala-
píts Te magad egyesületet, szervezz Te magad rendezvényeket! Jelöltesd saját ma-
gad önkormányzati képviselônek vagy a késôbbiekben akár polgármesternek, or-
szággyûlési képviselônek! De mindenek elôtt foglalkozz a gondolattal, hogy milyen
tevékenységet tudnál végezni iskoláid befejeztével, amellyel a környezetednek is
hasznára lehetsz (környezetvédelmi aktivista, biogazda, környezettan tanár, kerék-
pár bolt nyitása stb.).

A többit pedig már a fantáziádra bízzuk…
Ha további kérdéseid vannak, keress minket emailen:
Krassován Krisztina: krisztinak@megujulo.info
Zelenák Adrián: adrianz@megujulo.info
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FELHASZNÁLT FORRÁSOK:

1. www.tudatosvasarlo.hu

2. www.ebio.hu

3. www.biokultura.org

4. www.energiaklub.hu

5. Könczey R., S. Nagy A., Zöldköznapi kalauz, Föld Napja Alapítvány, 1997.

Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)
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SSzzeelleekkttíívv  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééss
http://szelektivhulladekgyujtes.lap.hu
GGéénnmmaanniippuulláálltt  éélleellmmiisszzeerreekk
http://www3.ma.hu/page/cikk/ad/0/41414/1
DDDDTT::  http://hu.wikipedia.org/wiki/DDT
SSzziiggeetteellééss::  http://szigeteles.lap.hu
ÁÁllttaalláábbaann  oollddaall  aa  ttéémmáákkrróóll
http://www.greenfo.hu

MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?

Egy-egy szépirodalmi mû, egy-egy szép könyv illata
és tapintása nem pótolható, de azért nem kell mindent
kinyomtatni. Tárold dokumentumaidat online a Win-
dows Live SkyDrive-ban, így az interneten keresztül
bárhonnan elérheted, és kíméled a környezetet is.
(http://skydrive.live.com)
Tölts minél több idôt a szabadban! Egy-egy baráti ki-

rándulás, közös sportolás jó kikapcsolódás lehet, ennek megszervezésében se-
gíthetnek a közösségi portálok és a Windows Live Események szolgáltatás.
(http://events.live.com)

A személyes találkozások és megbeszélések szükségesek, de nem kell túl-
zásba esni. Idônként a webes konferenciák is megfelelô hatékonyságúak, rá-
adásul – például külföldi utak esetében – komoly költségmegtakarítást érhetsz
el, és a környezetet sem terheled. Próbáld ki a Windows Live Messenger be-
épített videokonferencia lehetôségét. (http://get.live.com)

Érdemes figyelned arra, hogy a számítógéped milyen energiatakarékossági
beállításokkal üzemel. Nézd meg, hogy – inaktivitás esetén – mennyi idô múl-
va kapcsolja ki a monitort, és megy le „készenléti” állapotba.
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10.  FEJEZET

Dr. Kathi Attila

Fogyasztóvédelem — 

tudatos vásárlás

Bevezetés: Mi is az 

a fogyasztóvédelem?

Akiindulópont, hogy vala-
mennyi állampolgár, le-
gyen az idôs vagy fiatal,

folyamatosan „fogyaszt”, és nem
csak a szó hagyományos értel-
mében. Amikor reggel bekap-
csoljuk a tévét vagy a rádiót,
amikor megreggelizünk, „tömeg-
közlekedünk” az iskoláig, tan-
könyvet (vagy szépirodalmat) la-
pozgatunk, tanulás után beug-

runk valahová „shoppingolni”, telefoná-
lunk vagy netezünk, egyaránt részesei vagyunk

az úgynevezett fogyasztói társadalomnak. Minden egyes
felsorolt példa esetében – bármennyire furcsán hangzik is – szerzôdést kötünk, jo-
gi kifejezéssel élve valamilyen jogviszony alanyai vagyunk, sokszor anélkül, hogy
ezzel tisztában lennénk. A fogyasztás világában ráadásul szinte mindenért pénzt
kell adni, és egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit.

A fogyasztóvédelem feladata ezzel összefüggésben az, hogy megvédje a fogyasz-
tók érdekeit, részben a pénztárcáját, részben viszont szükség szerint életét, testi ép-
ségét, egészségét és biztonságát is. Szintén a fogyasztóvédelem céljai közé tartozik
a vásárlók megfelelô tájékoztatása annak érdekében, hogy a legifjabb fogyasztók is
képesek legyenek helyes döntéseket hozni, a legegyszerûbb élethelyzetekben kiáll-
ni a jogaikért és segítség nélkül eligazodni az ajánlatok és a hihetetlen áruválasz-
ték dzsungelében.

Miért kell védeni a fogyasztókat?
A kereskedôk, a szolgáltatást nyújtók elsôdleges érdeke, hogy minél több árut ad-
janak el, minél több fogyasztóval kössenek szerzôdést, minél több bevételre, nyere-
ségre tegyenek szert. Ebben folyamatosan versenyeznek egymással, és ebbôl a küz-
delembôl az kerül ki gyôztesen, aki a legtöbb állampolgárt megnyeri magának. Saj-
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nos a versenyben sokan élnek tisztességtelen, meg nem engedett eszközökkel, és
gyakran attól sem riadnak vissza, hogy a fogyasztókat szándékosan becsapják,
megkárosítsák, sôt, az egészségével, biztonságával „játszanak”. Ennek megakadá-
lyozását tûzték ki célul a fogyasztóvédôk, akik különbözô eszközökkel képesek ar-
ra, hogy az ilyen vállalkozókat, cégeket lehetôség szerint jobb belátásra bírják, ha
pedig szükséges, elérjék, hogy beszüntessék a tevékenységüket.

Kik a fogyasztóvédôk?
A fogyasztóvédôk hagyományos
értelemben állami alkalmazottak,
ellenôrök, akik a boltokat járva
vizsgálják azt, hogy a kereskedôk
betartják-e a rájuk vonatkozó elô-
írásokat, nem csapják-e be a vásár-
lókat, kiírják-e azt, hogy mi micso-
da és mennyibe kerül, megfelelôen
tárolják-e az élelmiszereket, és
probléma esetén egyáltalán szóba
állnak-e a vásárlókkal. Szintén a fo-
gyasztóvédôk ellenôrzik a laborató-
riumokban, hogy az élelmiszereket
valóban azokból az összetevôkbôl
állították-e össze, amelyeket a cso-

magoláson feltüntettek, nem káros-e az egészségre, valamint vizsgálják azt, hogy a különbözô termé-
kek – mûszaki termékek, gyerekruhák, játékok – nem okozhatnak-e balesetet, használatuk, viselésük
nem jelent-e a természetesnél nagyobb mértékû kockázatot, veszélyt. Az állami fogyasztóvédelemért
több hatóság is felelôs, a különbözô hivatalok más és más terület ellenôrzéséért felelôsek:

Hatóság Weboldal
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat www.antsz.hu
Egészségbiztosítási Felügyelet www.ebf.hu
Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség www.fvf.hu
Gazdasági Versenyhivatal www.gvh.hu
Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselôje www.hfjk.nhh.hu
Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal www.mebih.gov.hu
Magyar Energia Hivatal www.eh.gov.hu
Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal www.fvm.hu/main.php?folderID=2071
Országgyûlési Biztosok Hivatala www.obh.hu
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete www.pszaf.hu
Vám- és Pénzügyôrség vam.gov.hu

Ma már nem csak a hatóságok védik a fogyasztókat, hanem sok olyan társadalmi (civil) szer-
vezôdés létezik, amely célul tûzte ki a tisztességtelen, a fogyasztói érdekeket figyelembe nem vevô
vállalkozások elleni küzdelmet. A legalapvetôbb különbség az állami szervek és a civilek között, hogy
azutóbbiak nem szabhatnak ki például pénzbírságot, nem kötelezhetnek senkit semmire, vizsgálódá-
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saikat, tapasztalataikat
azonban nyilvánosságra
hozhatják, jó tanácsaik-
kal, figyelemfelhívó köz-
leményeikkel, kiadványa-
ikkal és weboldalaikkal
hozzájárulhatnak a fo-
gyasztói tudatosság nö-
veléséhez.

A legjelentôsebb civil fogyasztóvédelmi szervezetek Magyarországon
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége www.feosz.hu
Fogyasztóvédôk Magyarországi Egyesülete www.fogyasztovedok.hu
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület www.ofe.hu
Társadalmi Unió–Tudatos Vásárlók Egyesülete www.tudatosvasarlo.hu

Az egyesületbe tömörült civileké mellett több olyan weboldalt is találhatunk, amelyet a téma iránt
érdeklôdô felhasználók hoztak létre annak érdekében, hogy tapasztalataikat megoszthassák egymás-
sal, és a problémák megoldásában tanácsaikkal segítsék egymást. Az egyik legjelentôsebb, fórumsze-
rûen mûködô ilyen oldal a http://www.fogyasztovedelem.com.

Természetesen ahhoz, hogy a fogyasztói érdekek ne szenvedjenek csorbát, nem szükséges álla-
mi intézményeknél állást keresni vagy társadalmi szervezethez csatlakozni, hiszen talán a leghaté-
konyabb fogyasztóvédô maga a fogyasztó, leginkább a tájékozott, jogaival tisztában lévô tudatos
fogyasztó.

De ki a tudatos vásárló?
A vásárlói tudatosságot sokan,
sokféleképpen határozták már
meg, és ez azért is lehet így, mert a
különbözô szituációkban, élethely-
zetekben más és más az a jó ta-
nács, amit – mielôtt még bajba ke-
rülnénk – szem elôtt kellene tarta-
ni. A tudatosságot befolyásolják
alapvetô környezetvédelmi szem-
pontok (ld. A környezettudatos
ember címû fejezet, 180. oldal) és a vásárló pénztárcája. Ugyanakkor azt is látni
kell, hogy sokszor ezek a szempontok nem érvényesülnek, és azt is megvesszük,
amivel kapcsolatban csak utólag döbbenünk rá, hogy vásárlásunk felesleges volt,
sôt, kár is ért bennünket figyelmetlenségünk miatt.

Mindezzel összefüggésben megállapítható, hogy a fogyasztói tudatossághoz nem
csak az tartozik hozzá, hogy vásárlásaink elôtt alaposan tájékozódunk, hanem
azoknak az alapvetô jogoknak az ismerete is, amelyek segítenek abban, hogy a szá-
munkra hátrányos szituációból valamilyen módon „kikecmeregjünk”.
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Vásárlás elôtt és közben

Vásárolni sokféleképpen lehet. Elsôsor-
ban az befolyásol, hogy mit is szeret-
nénk venni. Mindennapi bevásárlásaink
során egészen másra kell odafigyel-
nünk, mint ha tartós, vagy legalábbis
tartósnak szánt terméket, mûszaki cik-
ket, ruhát vagy egyéb, nagyobb értékû
áruféleséget veszünk. Minden esetben
szükséges azonban az alapos elôzetes
tájékozódás, ezzel együtt pedig annak
figyelembevétele, hogy nem minden
információforrást kell „készpénznek”
vennünk.

Reklámok

Sokszor a legelsô információ, amely
egy áruféleséggel kapcsolatban elér
bennünket, az a reklám, amellyel nem
csupán a televízióban, rádióban, újsá-
gokban vagy utcai plakátok formájában
találkozunk, hanem ma már az inter-
neten is oldalról-oldalra beleütközünk,
sôt az sem ritka, hogy a reklámozó köz-
vetlenül a mobilunkra vagy a lakcí-
münkre küldi a számára fontos üzene-
teket. Napjainkban már talán mindenki
tudja, hogy a reklám célja nem az, hogy
egy áruval vagy szolgáltatással kapcso-
latban minden ismeretet megadjon ne-
künk. Sokkal inkább az, hogy az eladni
szánt termék legfontosabb tulajdonsá-
gait kiemelje, azokat – adott esetben –
a valóságosnál is kedvezôbb színben
tüntesse fel, mindemellett felhasználjon
minden törvényes – nem ritkán tör-
vénytelen – eszközt arra, hogy befolyá-
soljon minket, hogy a reklámozott ter-
méket megvásároljuk akkor is, ha arra
tulajdonképpen semmi szükségünk.

A reklámnak – mondhatjuk úgy –
természetszerû tulajdonsága a túlzás, és
az is, hogy a befolyásolás során igyek-

szik mindent kihasználni, mind a mód-
szerek, mind a közzétételi helyszínek
szempontjából. Éppen ezért volt szükség
arra, hogy a törvényalkotók bizonyos
korlátozásokat, illetve tilalmakat fogal-
mazzanak meg, amelyek célja az, hogy
valamilyen módon határt szabjanak a
reklámozók túlzott kreativitásának.

A magyar törvények között a rek-
lámtörvény hivatott szabályozni azt,
hogy a reklámtevékenység során mit
szabad és mit nem. A törvény minde-
nekelôtt meghatározza mindazokat az
általános tilalmakat és korlátozásokat,
amelyeket valamennyi reklámtól szá-
mon lehet kérni. A legfontosabb ilyen
szabályok a következôk.

Általános tilalmak
Tilos közzétenni olyan reklámot, amely

• személyhez fûzôdô jogokat, kegyeleti
jogot, valamint személyes adatok védel-
méhez való jogokat sért,

• erôszakra buzdít, illetve a személyes
vagy közbiztonságot, a környezetet, il-
letve a természetet károsító magatartás-
ra ösztönöz,

• félelemérzetet kelt.

Az az elsô pontban megjelöltek az ál-
lampolgárok privát szféráját védik,
amelynek az a célja, hogy például egy
reklámban ne lehessen felhasználni vala-
kinek az arcképét, még akkor sem, ha
olyan helyen járt, ahol egyébként rend-
szeresen készítenek fényképeket. Ilyen
helynek minôsülnek a közterületek, a
nyilvános szórakozóhelyek. Ha tehát va-
laki valahol bulizni volt, ott lefényképez-
ték, joggal tiltakozhat az ellen, ha a fo-
tóját a szórakozóhely reklámjában vagy
bármely más hirdetésben viszontlátja.

A személyes adatok felhasználásá-
nak a tilalma itt kifejezetten a reklám-
ban való közzétételnek korlátozását je-
lenti. Jóllehet nem a reklámtörvény sza-
bályozza, itt kell megemlíteni, hogy ha
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akár az e-mail postafiókunkba, akár a
mobiltelefonra, akár a lakcímre érkeznek
reklámok, ez csak akkor szabályos, ha
abba beleegyeztünk. Ez a beleegyezés né-
ha észrevétlenül történik, hisz elôfordul,
hogy jártunkban-keltünkben megállíta-
nak bennünket, apró ajándékok fejében
kitöltetnek velünk valamilyen kérdôívet,
amelyen – sokszor apró betûvel – szere-
pel az, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy
címünkre (telefonszámunkra) üzeneteket,
természetesen reklámüzeneteket juttassa-
nak el. Fontos tehát, hogy személyes ada-
tainkat, lakcímünket, telefonszámunkat,
e-mail címünket csak annak adjuk meg,

akitôl tényleg
s z e r e t n é n k
rendszeres tájé-
koztatást kapni.

Gondoljunk csak bele: ha például  inter-
net-elôfizetésünk perc- vagy másodperc
alapú, a reklám letöltése a mi pénztárcán-
kat terheli. Ugyanez igaz a mobilhirdeté-
sekre is. Nem ritka, hogy sms-ben csak
egy wap-címet kapunk, amelyet szintén a
saját elôfizetésünk terhére töltünk le.
Nem beszélve az emelt díjas szolgáltatá-
sokról, errôl majd kicsit késôbb…

Természetesnek tûnik az, hogy a rek-
lám nem buzdít erôszakra, nem kelt fé-
lelmet, de mivel ilyen „megoldásokra” is
volt példa a múltban – Európában szá-
mos országban és Magyarországon egy-
aránt –, a korlátozásra és a tilalom törvé-
nyi megfogalmazására mindenképpen
szükség volt. Egy terület van, amire a
korlátozás (és egyébként maga a reklám-
törvény) nem terjed ki, a társadalmi célú
reklámok világa. Ezek olyan figyelem-
felkeltô hirdetések, amelyek valamilyen
betegségrôl, veszélyrôl vagy például jó-
tékony célra való adakozásról szólnak.
Ezekben az esetekben megengedettek az
elsô látásra „sokkoló” eszközök, mert
mondjuk, a betegség, a veszély ténye in-
dokolja.

A gyermek- és fiatalkorúak védelme
A törvények alkotói is egyetértenek ab-
ban, hogy a fiatal korosztály rendkívül
fogékony a reklámokra. A fiatalok ma
már – szakkifejezéssel élve – külön cél-
csoportjai a reklámnak. Ez azt jelenti,
hogy azoknak a termékeknek a gyártói,
amelyeket kifejezetten vagy jellemzôen
fiataloknak készítenek, szükségszerûen
nekik szeretnék eladni, épp ezért a reklá-
mokat is úgy fogalmazzák meg és olyan
helyen teszik közzé, amilyen módon a
legtöbb tizennyolc éven alulit meg tud-
nak szólítani. Sajnos azonban a reklám-
készítôk sokszor nem veszik figyelembe,
hogy azokkal a reklámokkal, amelyeket
kifejezetten a fiataloknak szánnak, óva-
tosabban kell bánni. Az a tartalom,
amely a felnôtt számára még elfogadha-
tó (például a reklám alkotói tréfálkozni
szerettek volna, átvitt értelmû üzeneteket
kívántak közvetíteni vagy csak egysze-
rûen otrombák), a gyermekek számára
semmiképpen sem tekinthetôk kívána-
tosnak. Ebbôl a kiindulásból fogalmazták
meg a jogalkotók – a többi között – az
alábbi szabályokat.

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely

a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és

• fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlôdésüket
károsíthatja,

• tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük
kihasználásával közvetlen felszólítást tar-
talmaz arra, hogy a felnôtt korúakat áru
vásárlására ösztönözzék!

Hasonló, mégis tágabb törvénybeli
megfogalmazásban: tilos közzétenni
olyan reklámot, amely a gyermek- és
fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy er-
kölcsi fejlôdését károsíthatja, így külö-
nösen, ha a gyermek- és fiatalkorúa-
kat veszélyes, erôszakos, továbbá a
szexualitást hangsúlyozó helyzetben
mutatja be.
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A reklámok „szabadszá-
júsága” ellen sokan, sok

helyen fel szoktak lép-
ni, a szülôk rendsze-
resen jelzik a ható-
ságnak, ha olyanokat
látnak a televízióban
vagy az utcán, ame-
lyekrôl úgy vélik, nem
a gyerekeknek valók.
A panaszok között sok
az olyan, amely a túl-
zásba vitt szexualitást,
a meztelenséget kifo-
gásolja. A törvény idé-
zett szabályai között
olyanok is szerepelnek,
amelyek nem csupán az

erkölcsi, hanem a szellemi
fejlôdést  károsíthatókat is tiltják.

Talán jót mulatnak a diákok, ha olyasmit olvasnak a plakátokon, hogy „hülye vagy,
ha nem nálunk vásárolsz”, a fiatalok gondolkodásába ez a rosszul megválasztott
„közvetlenség” talán még elfogadható. Ha azonban egy kicsit jobban belegondo-
lunk, akár fel is háborodhatunk, pláne, ha egy másik helyet jobbnak találunk, és
ezért vagyunk lehülyézve.

Otthonról sokféle mintát hozunk magunkkal, szüleink igyekeznek pozitív értéke-
ket belénk nevelni mindennapjaink során, ezért joggal háborodnak fel (és nem csak
ôk, hanem a hatóság is), ha olyan tartalmakkal találkoznak, amelyek azt sugalmaz-
zák, hogy akár a hazugság is belefér, hogy az áhított terméket megvásárolhassuk.
Talán sokan emlékeznek arra a reklámra, amelyben a gyermek elpusztult aranyha-
lát siratja. A szülô vigasztalásképpen elviszi a gyereket a kedvenc gyorséttermébe,
a reklám végén pedig kiderül, hogy a házi kedvenc él (mint hal a vízben). A törté-
net mindösszesen egy csel volt, a szülô megvezetése. Az ilyen reklám mindenkép-
pen káros, hiszen gondolkozzunk el azon: egy termék sem annyira fontos, hogy
emiatt szüleinket becsapjuk, hogy hazudjunk nekik!

A szexuális életre nevelés akkor jó, ha annak idôpontját,  tartalmát és módszerét
a szülô választhatja meg. Rosszul értelmezett ezért az a felfogás, amely az esély-
egyenlôség, a szabad választás jelszava mögé bújva jelenít meg a reklámjában azo-
nos nemû embereket félreérthetetlen pózokban, vagy éppen ellenkezô nemûeket,
akik olyat csinálnak, amirôl  nem az utcán kell, hogy „tájékozódjon” a fiatal. Nai-
vitás azt gondolni, hogy a reklámok ezen tartalmaktól való „megszûrése” eredmé-
nyeképpen a fiatalokhoz nem jutnak el a nem kívánt információk. Az internet vi-
lágában sajnos szélmalomharcot vív, aki meg akarja óvni gyermekét a szexuális
tartalmú képektôl, filmektôl stb. A hatóságok célja a tilalmak betartatásával mind-
össze az, hogy legalább az utcán vagy a fiataloknak szóló újságokban, magazinok-
ban megjelenô reklámokban tegyen egy kis rendet. 



209

Az egyéb tartalmakkal kapcsolatban
talán a fiataloknak kellene egy kicsit el-
gondolkodniuk. Ma az interneten szám-
talan reklám bukkan fel, amely nem fel-
tétlenül „olyan” oldalakra irányítanak,
hanem ártatlannak tûnô csevegô-olda-
lakra, cset-szobákba invitálják az ismer-
kedni vágyó ifjakat. Ezek a helyek egy-
részt ideális reklámfelületek, amelyek a
képernyôt figyelô csetelôket óhatatlanul
(akár tudatukon kívül is) befolyásolják.
Sokkal veszélyesebb azonban olyan em-
berekkel ismeretséget kötni, akik más-
nak adják ki magukat, mint akik valójá-
ban, és olyan magatartásra akarják rá-
bírni a fiatalokat, amely egyébként bûn-
cselekménynek minôsül. Nem szabad te-
hát az ilyen oldalakon személyes adato-
kat kiadni, felelôtlen személyes találko-
zókba belemenni, bedôlni kedvezônek
tûnô „üzleti ajánlatoknak”. A kapcsolat-
tartásnak és az ismerkedésnek is lehet jó
terepe egy cset-szoba, ha ezt is ésszel
használjuk és betartjuk az alapvetô biz-
tonsági óvintézkedéseket.

Ha már a XXI. századi technológiák-
nál tartunk, érdemes még egy dologra
odafigyelni. Sok olyan weboldal (és
„offline” hirdetés) létezik, amely külön-
bözô mobiltartalmakat kínál. A hirde-
tésben színes háttérképeket, valósághû
csengôhangokat, játékokat tölthetünk le.
Sokszor elég a mobiltelefonunk számát
megadnunk, és észrevétlenül elôfizet-
tünk egy emeltdíjas szolgáltatásra,
amelynek eredménye, hogy hetente jön-
nek a jobbnál jobb „cuccok” a mobilra,
azt azonban csak a hónap végén, a
számla megérkezésekor vesszük észre,
hogy mindezért több ezer forintot fizet-
tünk. Mindössze egy mozdulat beikszel-
ni az olyan négyzeteket, amelyek mellett
az szerepel: „A szerzôdési feltételeket el-
olvastam, elfogadom”. A szerzôdési fel-
tételeket azonban tényleg el kell ol-
vasni! Nem mindegy, hogy egy sms ára

annyi, mint a megszokott vagy tízszer
annyi. Nem mindegy, hogy a fogadott
üzenetekért kell-e fizetni vagy sem. És
ami a legfontosabb, hogy érdemes vé-
giggondolni: vajon tényleg szükségem
van arra, hogy a mobilom a legújabb
sláger felcsendülésével jelezze a bejövô
hívást? Vajon tényleg hetente kell cse-
rélnem a háttérképemet a legfrissebb
sztárképekkel? Vajon kevesebb vagyok,
ha ennyire azért nem követem a „tren-
det”? Talán meghaladott felnôttes nézet,
hogy a telefon elsôsorban a kapcsolat-
tartás és nem a divatkövetés eszköze?

Becsapás, átverés, megtévesztés
Bár már leszögeztük, hogy a reklámnak „az a
dolga”, hogy túlozzon, semmiképpen sem fo-
gadható el az, hogy ha állít valamit, arról utóbb
kiderül, hogy nem igaz. A leendô vásárlóknak a
legnagyobb bosszúságot az okozza, ha például
a meghirdetett akciós áru már az árengedmény
elsô percében sem kapható, ha a reklámban lá-
tott tulajdonságról kiderül, hogy azzal az óhaj-
tott áru egyáltalán nem rendelkezik, vagy ha a
kedvezônek látszó ajánlat korántsem olyan „jó
vétel”, mint amilyet a reklám sugall. Az ilyen
esetekben a bosszúság csak egy dolog, nem ke-
vésbé fontos, hogy az ilyen reklámot közzétevô
cég jogsértést követ el.

A reklámtörvény egyértelmûen tiltja minden
olyan reklám közzétételét, amely bármilyen mó-
don – beleértve a megjelenítését is – megté-
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veszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul vagy akiknek a tudomására juthat,
és megtévesztô jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebbôl eredô-
en a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti
vagy sértheti. Hogy egyszerûbb legyen az ilyen kérdésekkel foglalkozó hivatalok dolga, a törvény to-
vább „boncolgatja” a kérdést, amikor leírja: a reklám megtévesztô jellegének megállapításakor külö-
nösen figyelembe kell venni a reklámban foglalt  olyan tájékoztatásokat, amelyek

• az áru általános jellemzôire,
• az áru árára vagy az ár megállapításának módjára, valamint a vásárlás egyéb szerzôdéses fel-

tételeire,
• a reklámozó megítélésére, így a reklámozó jellemzôire, illetve az ôt megilletô jogokra, vagyoná-

ra, minôsítésére, elnyert díjaira  vonatkoznak. 
A legtöbb gond a mindennapokban az úgynevezett különleges ajánlatokkal, hétköznapi nevén az

akciókkal van. A törvény egyértelmûen leírja: különleges ajánlatra vonatkozó reklámot akkor lehet
közzétenni, ha az egyértelmûen és közérthetôen jelzi, hogy a különleges ajánlat mely árura, mely idô-
ponttól és mely idôpontig érvényes, vagy azt, hogy az ajánlat csak a jelzett idôponttól az áru rendel-
kezésre állásáig érvényes. Ehhez képest a gyakorlatban, a hétköznapokban több probléma is jelent-
kezik. Például, amikor nem kapható, mert a várható kereslethez képest csak minimális mennyiséget
rendeltek meg. Nem egyszer elôfordul ugyanakkor az is, hogy az akciós terméket a polcról leemelve
azt tapasztaljuk, hogy a pénztárban egy másik, egy nagyobb összeget próbálnak meg kifizettetni. Nos,
erre a helyzetre is van jogszabály, mégpedig a fogyasztóvédelmi törvény, amely a következôképpen
fogalmaz: több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejû feltüntetése esetén az áru eladási árán vagy
a szolgáltatás díján a feltüntetett legalacsonyabb eladási árat vagy szolgáltatási díjat kell érteni. Ez
azt jelenti, hogy a magasabb és az alacsonyabb ár közül jogunk van a kisebb összegért megvásárolni
a terméket. Ebben az esetben nem a pénztárossal kell vitatkozni, hiszen ô nincs abban a helyzetben,
hogy „belenyúljon” a pénztárgépbe, ilyenkor el kell menni a vevôszolgálathoz, és ott visszakérni a kü-
lönbözetet. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre több helyen vissza is adják. Pláne, ha tudatosak
és határozottak vagyunk, és hivatkozunk a fogyasztóvédelmi törvényre.

Mindezeknek azért van jelentôsé-
ge, mert a jogsértô reklámok közzé-
tétele esetén a bosszúságon kívül
komoly pénzbírságot fizethetnek a
reklámozók. Míg a megtévesztô rek-
lámok közzététele esetén a Gazdasá-
gi Versenyhivatal (GVH: www.gvh.
hu), addig egyéb, reklámjogi szabály-
talanság elkövetésekor a területileg
illetékes fogyasztóvédelmi felügyelô-
ség jár el. Az ilyen panaszokat érde-

mes tehát közvetlenül jelezni a hatóság felé. Hogy miért? Mert ez is része a tudatosságnak. Ha a cégek
azt látják, hogy nincs következménye annak, ha félrevezetik a fogyasztókat, akkor nem biztos, hogy vál-
toztatni fognak magatartásukon. Ha viszont az arra feljogosított hatóság él a lehetôségeivel, és pénzbír-
ságot szab ki, ezzel elérhetô, hogy a következô akció tervezésekor jobban meggondolják a cégek, hogy
milyen tartalommal teszik közszemlére ajánlataikat. Ahhoz viszont, hogy egy hatóság eljárjon, tudomást
kell szerezniük a jogsértésekrôl, ebben pedig sokat segíthet, hogy aki becsapva érzi magát, problémáját
jelzi a hivataloknak. Ez nem a szó rossz értelmében vett „feljelentgetés”, hanem egy tudatos lépés afelé,
hogy esetleg a többi fogyasztó ne kerülhessen a késôbbiekben hasonlóan kellemetlen helyzetbe.
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Problémás termékek
Bizonyos áruféleségeknél különleges
szabályokat fogalmaz meg a törvény.
Vannak áruk, amelyeket nem lehet
szabadon árusítani, a kereskede-
lemre vonatkozóan is kor-
látokat állítanak fel a
jogszabályok, ezeknek
a termékeknek a rek-
lámozása sem lehet –
értelemszerûen – megen-
gedett. Ide sorolhatók a fegy-
verek, lôszerek, robbanóanyagok
vagy a közbiztonságra különösen ve-
szélyes eszközök, csakúgy mint a re-
ceptre kapható gyógyszerek vagy a do-
hányáruk. Ehhez képest a szeszes italok
reklámozásával kapcsolatban csak kor-
látozásokat állít fel a törvény, ameny-
nyiben kimondja, hogy tilos alkoholtar-
talmú italt reklámozni:

• olyan sajtótermékben, amely alap-
vetôen gyermek-, illetve fiatalko-
rúakhoz szól,

• sajtótermék címoldalán,
• színházban vagy filmszínházban

20 óra elôtt, illetve gyermek- vagy
fiatalkorúak számára készült mû-
sorszámot közvetlenül megelôzô-
en, annak teljes idôtartama alatt és
közvetlenül azt követôen,

• játékon és annak csomagolásán,
• közoktatási és egészségügyi intéz-

ményben és annak bejáratától szá-
mított 200 méteres távolságon belül.

A korlátozások indokait nem szüksé-
ges részletesen elmagyarázni, érdemes
viszont megállni egy pillanatra a keres-
kedelmi korlátozások kérdése mellett,
még akkor is, ha ez csak részben kapcso-
lódik a reklámozás területéhez. A keres-
kedelmi és vendéglátó-ipari egységekben
ma már a legtöbb helyen olvasható a fel-
irat: „szeszes itallal és dohányáruval 18
éven aluliakat nem szolgálunk ki”. Ez ed-
dig rendben van, hiszen a fiatalok kiszol-

gálását tiltja a
kereskedelmi törvény. 
A gond inkább a gyakorlatban jelentke-
zik, és ebben nem csak a jogszabályok
betartására kötelezett üzletek, éttermek,
bárok, szórakozóhelyek személyzete a
hibás, hanem a fiatalok is. A kereskedôk
jelentôs része – a hatósági ellenôrzések
adatai szerint általában 60%-uk – nem
tartja be a törvényi tilalmat, a szeszes
italt vagy cigarettát vásárló fiatalok fejé-
ben pedig gyakran meg sem fordul, hogy
elgondolkozzanak: talán nem véletlenül
van kint a felirat, talán nem ok nélkül
tiltják a felnôttek ezeknek az áruknak a
megvásárlását, talán mégis érdemes len-
ne elgondolkodni néha a tilalmak mö-
gött álló szándékokról is. A dohányzás és
az alkoholfogyasztás ártalmairól más fe-
jezetek szólnak, itt csupán annyit kell
megjegyezni: nem segíti a kereskedôk,
vendéglátók dolgát, ha a fiatalok meg-
próbálják magukat 18 éven felülinek ki-
adni, vagy ahol kategorikusan megta-
gadják a kiszolgálást, keresnek egy fel-
nôtt korút, hogy helyettük megvásárolja
az egészségre fiatal korban az „átlagos-
nál” is veszélyesebb termékeket.

És ami a legfontosabb! A késôbbiek-
ben még szó lesz arról, hogy mennyire
lényeges a jogszabályok, a fogyasztói
jogok ismerete ahhoz, hogy felelôsség-
teljes döntést hozhassunk, hogy felme-
rülô problémákat eredményesen meg-
oldhassunk. Nos, ugyanez a helyzet a
vonatkozó tilalmakkal és korlátozások-
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Tájékozódás a termékrôl

A vásárlás elôtti folyamat második lépcsôje, hogy akár reklám hatására, akár anélkül
boltba megyünk, és ott alaposan szemügyre vesszük a terméket. Ez a „feladat” termék-
tôl függetlenül fontos, de terméktôl függôen más és más odafigyelni valót igényel. 

Az áru címkéje
Általánosságban a fogyasztóvédelmi törvény minden termékre elôírja, hogy az áru címkéjének tartal-
maznia kell az áru

• azonosításra alkalmas megnevezését, amelyet védjegy vagy fantázianév nem helyettesíthet,
• gyártójának vagy forgalmazójának nevét és címét azonosításra alkalmas módon,
• származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági Térségbôl származik.
Ezek az elôírt tartalmak egyrészt megmondják nekünk azt, hogy egészen pontosan mi az a termék,

amit a kosarunkba szeretnénk tenni, mi a rendeltetése. A forgalmazó nevének feltüntetése azért fon-
tos, mert ha bármilyen utólagos reklamálnivalónk van, meg tudjuk találni azt – akár hatósági segítség-
gel –, hogy ki a felelôs végsô soron a problémánk megoldásáért. A származási hely pedig mindenkép-
pen befolyásolhatja a vásárlót: vannak preferált gyártási he-
lyek és vannak kevésbé azok. Ezzel összefüggésben
azonban érdemes tudni, hogy ma már a jelentôs
gyártók is adott esetben a Távol-
Keleten gyártatják a termékeik
jelentôs részét, tehát önma-
gában a „kínai’ – a közhie-
delemmel ellentétben –
nem feltétlenül jelent si-
lány minôséget.

Az áru rendelteté-
sének kiemelt jelentôsé-
ge lehet. Sokszor elsô rá-
nézésre nem biztos, hogy
például az adott mûszaki

kal: azokat is tudomásul kell venni. Az-
az: ha a kereskedô vagy a szórakozó-
hely pultosa igazolványt kér, nem he-
lyes felháborodni, erélyesen bizony-
gatni a nyilvánvaló valótlanságot, az
alkalmazottnak ugyanis joga van fel-
szólítani a vásárolni szándékozót az
életkorának hitelt érdemlô igazolására.
Ilyenkor helytelen hivatkozás az, ha va-
laki azzal próbálkozik, hogy az ô isme-
retei szerint igazoltatni csak a rendôr-
nek, hatósági személynek van joga. Ez
igaz, de a kereskedô ilyenkor nem iga-
zoltat, a fiatal nem köteles megmutatni

a személyi igazolványát, ez esetben
ugyanakkor számolnia kell azzal, hogy
nem kap sem alkoholt, sem cigarettát. 
A törvény ugyanis így fogalmaz: ha a
vásárolni szándékozó személy életkorá-
nak igazolását megtagadja vagy nem
tudja teljesíteni, a kereskedônek nem
szabad kiszolgálni ôt. A jogokkal tehát
lehet és kell is élni, rossz „jogértelme-
zéssel” viszont olyan felesleges konflik-
tusokat vállalunk, amelyekben ráadásul
nincs igazunk. És még egyszer: érdemes
tényleg átgondolni, miért is hozták a
tiltó szabályokat a törvényalkotók!
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cikk pontosan mire való, milyen funkciói vannak. A részletes leírásokat természetesen nem a címkén,
hanem a használati és kezelési útmutatókban, termékleírásokban kell keresni. Nem mindegy azon-
ban, hogy például hajszárítót vagy hajformázót veszünk. Konkrét panaszban fogalmazta meg egy íz-
ben a vásárló, hogy ô egyértelmûen hajszárítót szeretett volna venni, az igen nagy kínálatban válo-
gatva azonban – talán azért, mert az volt a legtetszetôsebb, és árban sem volt kimagasló – egy haj-
formázót vásárolt, ezt azonban csak otthon vette észre.  A példában szereplô panaszos tehát a leg-
alapvetôbb tájékozódást is elmulasztotta? Igen, ha a terméken vagy a polcon ott voltak azok a tájé-
koztató leírások, amelyek egyértelmûvé tették volna számára, hogy mi az, amit vásárol. A gyakorlat-
ban, a mindennapokban azonban rendre elôfordul, hogy

• a polcokon elhelyezett címkék tömegébôl nehéz kiválasztani, hogy a megjelölt áruhoz pontosan
melyik címke tartozik,

• a polcra kihelyezett, a csomagolásból kibontott áruhoz közvetlenül semmilyen írásos információ
nem tartozik, vagy

• a csomagolásról hiányzik a magyar nyelvû címke (a vásárlásnak nem feltétele, hogy a vásárló
bármilyen idegen nyelvet beszéljen).

Az ilyen esetekben nem egyszerû a fogyasztó helyzete. 
A jogszabály ugyanis – és errôl a késôbbiekben még részlete-
sen lesz szó – akkor teszi lehetôvé az utólagos reklamációt, ha
a termék hibás. Ha a fogyasztó nem azt vette, mint amit szere-
tett volna, csak akkor van esélye a cserére, ha azt az üzlet pél-
dául „téves vásárlás” címén egyébként lehetôvé teszi (egyre
több helyen van erre lehetôség, de nem általános). Ha nem, és
a termék egyébként rendeltetésszerûen mûködik, akkor sajnos
kénytelenek vagyunk szárítás helyett formázni…

Az áru rendeltetésének egyébként akkor is van jelentôsége, ha a termék meghibásodik. Tipikus
probléma, amikor valaki cipôt, lábbelit vesz, és nem nézi meg elôzetesen, hogy milyen használatra
szánta azt a gyártó. Ha például kifejezetten sportcipôt veszünk vagy futócipôt, az nem utcai, minden-
napi használatra való, és nem jogos a felháborodásunk, ha viszonylag rövid idô alatt tönkremegy. Az
ilyen lábbelit sportolásra szánták, ami nem feltételezi a napi nyolc-tíz órás folyamatos igénybevételt.
Ugyanez a helyzet az alkalmi cipôkkel: a mindennapi használatot az ilyen jelzôvel ellátott lábbeli egy-
általán nem biztos, hogy bírni fogja. És ne feledjük: az egyetlen teljesen vízálló lábbeli a gumicsizma…

A különbözô áruféleségek közül különleges figyelmet érdemel az élelmiszerek címkéje.

Olyannyira, hogy erre külön törvényi és rendeleti elôírások vonatkoznak. A legfontosabb

elôírások közé tartozik (és ez valamennyi termék esetében követelmény):

• a magyar nyelvû szövegezés,
• a jól olvashatóság,
• az egyértelmûség és
• a közérthetôség.

A magyar nyelvûség egyértelmûnek tûnô szabály, mégis sokszor hosszas keresgélés után találjuk
csak meg (ha megtaláljuk egyáltalán) a minden hazai vásárló által érthetô információkat. A jól olvas-
hatóság és a közérthetôség már kevésbé egyértelmû, hiszen az sok mindentôl függhet, adott esetben
attól is, hogy például a vásárló szemüveges-e, és ha igen, nála van-e a szemüvege. Azt természete-
sen nem lehet elôírni minden termék esetében, hogy pontosan milyen betûmérettel tüntessenek fel
fontos információkat, az olyan megoldások ugyanakkor, hogy kék alapon kék betûket próbáljon a vá-
sárló kisilabizálni, semmiképpen sem fogadhatók el.
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Nagyon fontos szabály, hogy a jelölés és az alkalmazott jelölési módszer

• nem vezetheti félre a fogyasztót az élelmiszer tulajdonságait – így az élelmiszer fajtáját, azonos-
ságát, jellemzôit, összetételét, mennyiségét, eltarthatóságát, származását vagy eredetét és elô-
állítási vagy termelési módját – illetôen,

• nem tulajdoníthat az élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot, amelyekkel az valójában
nem rendelkezik,

• nem állíthatja vagy sugallhatja, hogy az élelmiszer különleges tulajdonsággal rendelkezik, ha
ugyanezekkel a tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer is rendelkezik,

• a természetes ásványvizekrôl és a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrôl szóló elôírások-
ban foglaltak figyelembevételével nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelôzésére,
gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonsá-
gok meglétének a benyomását.

Sajnos a gyakorlatban sokszor elôfordul, hogy olyan élelmiszerekkel találkozunk, amelyek magu-
kat valamifajta csodaszerként hirdetik, „percek alatt” történô karcsúsodást hirdetnek, vagy éppenség-
gel azt állítják magukról, hogy jótékony hatással vannak az alacsony és a magas vérnyomásban szen-
vedôknek egyaránt (ez utóbbi valóban szerepelt egy étrend-kiegészítô ginzeng készítmény címkéjén).
Ebben a körben azt érdemes feltétlenül megjegyezni, hogy csodaszerek márpedig nincsenek. Ha vala-
ki valamilyen betegség jeleit észleli magát, elsôsorban orvoshoz menjen, és ne az életelixírektôl várja
a tünetek megszûntetését. A probléma megoldását elsôsorban az orvos, illetve az általa ajánlott és
felírt gyógyszerek jelenthetik. Gyógyítani csak az a készítmény tud hatásosan, amelyet gyógyszerként
törzskönyveztek. Természetesen az élelmiszereknek is lehetnek jótékony élettani hatásai, de az olyan
készítményekkel kapcsolatban, amelyekrôl „túl sokat” állítanak, javasolt az óvatosság.

Az élelmiszerek címkéje – a „javallatok” és a „marketing-üzenetek” mellett – 

jó néhány fontos és hasznos információt kell, hogy tartalmazzon. A vonatkozó 

rendelet szerint az élelmiszer jelölésén az alábbi adatokat kell feltüntetni:

• az élelmiszer megnevezése,
• az összetevôk felsorolása,
• bizonyos összetevôk vagy összetevô csoportok mennyisége,
• elôrecsomagolt élelmiszer esetén annak nettó mennyisége,
• az élelmiszer minôségmegôrzési idôtartamának lejárati dátuma, illetve a mikrobiológiai szem-

pontból gyorsan romló élelmiszer fogyaszthatóságának a határideje,
• a minôség megôrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételek,
• az élelmiszer elôállítójának vagy az Európai Gazdasági Térség valamely államában székhellyel

rendelkezô forgalmazójának neve vagy cégneve és címe,
• az eredet vagy a származás helye, amennyiben megjelölésének hiánya a fogyasztót megtéveszt-

heti az adott élelmiszer tényleges származása vagy a valódi eredete felôl,
• felhasználási útmutató, amennyiben ennek hiányában a fogyasztó nem tudná az élelmiszert

megfelelôen felhasználni,
• az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok esetén a tényleges alkoholtartalom

térfogatszázalékban, a Magyar élelmiszerkönyv elôírása szerint.

A kötelezôen feltüntetendô információk közül a két legfontosabb a fogyasztói tudatosság szem-
pontjából: az összetétel és a minôségmegôrzési vagy fogyaszthatósági idô. A jogszabály szerint
összetevônek minôsül mindazon anyag, az adalékanyagokat is beleértve, amelyet az élelmiszer
elôállításához használnak fel, még ha az megváltoztatott formában van is jelen a végtermékben. Ha
egy összetevô eredetileg több anyagból készült, úgy ezeket az anyagokat is az élelmiszerhez fel-



215

használtnak kell tekinteni. Ennek nem csu-
pán abból a szempontból van jelentôsége,
hogy el tudjuk dönteni: kizárólag termé-
szetes anyagból készült ennivalót akarunk
elfogyasztani, vagy elfogadjuk a tényt,
hogy a legtöbb élelmiszerben is van vala-
milyen „mûanyag”, hanem adott esetben
egészségvédelmi szempontból is fontos le-
het. Amennyiben a csomagoláson a követ-
kezô figyelem felhívó szövegek valamelyike
olvasható: „nyomokban földimogyorót,
tejanyagot tartalmazhat”, vagy „mogyo-
rót, tejet, lisztet felhasználó üzemben ké-

szült”, akkor az adott termék allergén anyagokat (például tojás, mogyorófélék, tejcukor, glutén,
szója, diófélék) tartalmazhat, amelyek az arra érzékeny fogyasztó számára veszélyt jelenthetnek!
Ezeknek az információknak a megléte tehát különösen fontos, az odafigyelés hiánya pedig komoly
kockázatnak számít.

Az élelmiszerek minôségmegôrzési idôtartama az az idôtartam, ameddig 

az élelmiszer megôrzi a tulajdonságait helyes tárolási körülmények között. 

Az idôtartamra vonatkozó dátumot a következô szövegnek kell megelôznie:

• ha a dátum jelölése tartalmazza a napot: „minôségét megôrzi: ............”,
• ha a dátum jelölése csak az évet és a hónapot tartalmazza: „minôségét megôrzi a jelzett hónap

végéig: ...............”,
• ha a dátum jelölése csak az évet tartalmazza: „minôségét megôrzi a jelzett év végéig: ............”.

Ezt kell, hogy kövesse a dátum, vagy annak a
helynek az egyértelmû megjelölése, ahol a dátum
a csomagoláson szerepel. Ha szükséges, ezeket az
információkat követnie kell a tárolási feltételek-
nek, amelyek betartása biztosítja a termék minôsé-
gének megôrzését.

Fontos szabály mindemellett, hogy a dátumnak
az év/hónap/nap vagy a nap/hónap/év sorrendet
kell követnie. A dátumjelölés sorrendjére a „minô-
ségét megôrzi” szövegrész után zárójelben kell
utalni, kivéve, ha a jelölés a fogyasztó számára egyértelmû, tehát ha a dátumot az év négy arab szám-
jegyû feltüntetésével adják meg, illetve a hónappal és nappal történô megadás esetén a hónapot be-
tûvel teljesen vagy rövidített formában, illetve római számmal tüntetik fel.

Ezeknek az idôpontoknak a figyelése nagyon fontos. Az élelmiszereket, amelyeken az idôtartamra
vonatkozó adatokat nem találjuk, vagy láthatóan az eredeti dátumot felülragasztották vagy olvasha-
tatlanná tették, egyszerûen ne vásároljuk meg!

Tudni kell mindemellett, hogy a feltüntetett lejárati idô kizárólag a bontatlan csomagolású élelmi-
szerre vonatkozik. Amennyiben a gyári csomagolást megbontják, az élelmiszert általában néhány na-
pon belül el kell fogyasztani. A fogyaszthatósági idôvel rendelkezô élelmiszereknél lényeges a csoma-
goláson feltüntetett tárolási feltételek megtartása is.
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A használati és kezelési útmutató
Külön jogszabályban meghatározott áru csak használati és kezelési útmutatóval
hozható forgalomba. A használati és kezelési útmutatóban – hasonlóan a címkefel-
iratokhoz – a fogyasztókat magyar nyelven, közérthetôen és egyértelmûen tájékoz-
tatni kell az áru rendeltetésszerû használatának, felhasználásának, eltarthatóságá-
nak és kezelésének módjáról, így különösen az áru

• rendeltetésszerû használatára vonatkozó utasításokról és feltételekrôl,
• minôségének megtartásához szükséges különleges tárolási, kezelési feltételek-

rôl, amennyiben azok az áru minôségmegôrzési idôtartamát, illetve felhasznál-
hatóságát nagymértékben befolyásolják.

A használati és kezelési útmutatót
tipikusan a vásárlást követôen áll mó-
dunkban részletesen áttanulmányozni.
A vásárlás elôtt mindenképpen fontos
azonban, hogy gyôzôdjünk meg arról,
kaptunk-e egyáltalán magyar nyelvû
használati utasítást. Ennek különösen
akkor van jelentôsége, ha bonyolul-
tabb, összetettebb (például mûszaki)
terméket vásároltunk, amelyek kezelé-
se során nem mindegy, hogy mit ve-
szünk figyelembe és mit nem. Ha nem
kapunk, kérjünk ilyet, és ne fogadjuk
el azt, ha a kereskedô arra hivatkozik,

hogy a gyártó „nem tett bele”. A törvény erre is egyértelmû választ ad ugyanis: az
import áruk esetében az árukhoz csatolt idegen nyelvû útmutatóval azonos tartalmú,
magyar nyelvû használati és kezelési útmutatót kell a fogyasztó számára biztosítani.
Ha ezt a gyártó nem tette meg, a kereskedô köteles pótolni.

Az ár feltüntetése
Vásárlásaink során rendszerint kifejezett figyelmet fordítunk arra, hogy az áhított
termék mennyibe kerül. Errôl természetesen jogunkban áll már a fizetés elôtt meg-
gyôzôdni, ezt a már sokszor hivatkozott fogyasztóvédelmi törvény is elôírja. A jog-
szabályi rendelkezések szerint az áru fogyasztói forgalomba hozatalakor a forgal-
mazó (azaz a kereskedô) köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról
és az egységárról, illetve a szolgáltatás díjáról.

Az eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját a Magyar Köztársaság terü-
letén törvényes fizetôeszköz szerint – nálunk értelemszerûen forintban – megha-
tározva, egyértelmûen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltün-
tetni. Nem szabálytalan egyébiránt az euróban való árfeltüntetés sem, de csak ak-
kor, ha mellette ott szerepel a forintosított ár is. Fontos szabály, hogy a forgalom-
ba hozott áru és szolgáltatás áraként a fogyasztói forgalomban fizetendô árat kell
feltüntetni. Azaz nem fogadható el sem a „+áfa”, sem a „+üveg” típusú ármegjelö-
lés sem, a vásárlónak joga van pontosan tudni, hogy mennyit kell majd fizetnie a
pénztárban. Arról pedig korábban már volt szó, hogy amennyiben két ár szerepel,
akkor az alacsonyabbat kell, hogy fizesse a vásárló!
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Termékbiztonság

Vásárláskor arról is rendkívül fontos tájékozódni,
hogy a termék – legyen az fôként mûszaki áru vagy
játék – használat közben nem okoz-e a természetes-
nél nagyobb veszélyt, kockázatot. Sajnos a Fogyasz-
tóvédelmi Fôfelügyelôség évrôl évre száznál több ter-
mék forgalmazását kénytelen megtiltani arra való hi-
vatkozással, hogy a használatuk az életre, testi épségre vagy az egészségre veszélyes. Vásárlás elôtt
tájékozódva több ilyen kockázat kiküszöbölhetô megfelelô odafigyeléssel.

Mûszaki termékek
A legfontosabb: hálózatról üzemeltetett mûszaki terméket ne piacon vegyünk! 
A legtöbb letiltott termék nem a bolti, szaküzletekben történô árusítás eredményeképpen kerül a ható-
sági laboratórium asztalára, hanem féllegális helyszíneken végzett ellenôrzések során. Arról nem is
beszélve, hogy az ilyen helyeken a legkevésbé valószínû, hogy magyar nyelvû használati utasítást,
nyugtát, számlát, blokkot, bizonylatot kapunk, ezek nélkül pedig a legjogosabbnak vélt kifogás sem
intézhetô el –, ha egyáltalán megtaláljuk utóbb a kereskedôt.

Szintén fontos, hogy a terméket alaposan szemrevételezzük, hiszen ezúton is 

megállapíthatók alapvetô, villamos biztonsággal kapcsolatos hiányosságok:

• a csatlakozódugó  villáin (fehér minta) a szigetelôgallér hiányzik, mely érintésvédelmi szempont-
ból szükséges lenne,

• elfogadott, jóváhagyó jelöléseket nem tüntettek fel, vagy használatuk jogosulatlan (pl. CE jelölés),
• mûszaki adatok és jelölések hiányosak,
• a névleges feszültség (220 V) nincs feltüntetve,
• készülék konstrukciója és burkolatának kialakítása nem látszik megfelelônek,
• szükséges védelmek hiányoznak,
• hálózati csatlakozóvezeték fajtája, keresztmetszete nem a készülék teljesítményének és funkció-

jának megfelelô,
• a mechanikus veszélyek elleni védôszerkezet hiányát tapasztaljuk, például éles szélek tapinthatók,
• az útmutatóban felsorolt tartozékok nincsenek meg.
Ha a terméket nem találjuk megbízhatónak, inkább keressünk egy olyan üzletet, ahol felkészült

szakemberek tudnak részletes felvilágosítást adni, és minden információ a rendelkezésünkre áll.

Játékok
A letiltott termékek „toplistáján” a mûszaki termékek mögött a gyermekeknek szánt
játékok állnak. Ha kistestvérnek vagy ismerôs kisgyermeknek veszünk ajándékot, a
kiválasztás során ugyanazokat a „szemrevételezéseket” indokolt elvégezni, mint
amiket a mûszaki termékek esetében javasoltunk. A hasznos tanácsok közül néhány
(a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség honlapjáról):

• A játék tiszta, új anyagból készüljön, fertôzô rovarszennyezôdést, állati eredetû kórokozókat ne
tartalmazzon. 

• A játék felülete mindenkor a legegyszerûbb módon, például nedves szivaccsal legyen tisztítható
a fertôzés elkerülése miatt. A játékokat ugyanis úgy kell gyártani, hogy a tisztíthatósági és higi-
éniai követelmények teljesüljenek.
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• A játék és részei megfelelô mechanikai szilárdságúak le-
gyenek, hogy ellenálljanak a használat közbeni igénybe-
vételnek anélkül, hogy eltörnének vagy deformálódnának.
Ha a játék eltörik, kis darabok válhatnak le róla. Az éles,
törött felület sérülést okozhat.

• A játék csomagolóanyaga nem jelenthet fulladási vagy
megfojtási veszélyt. A hajlékony fólia – csomagolóanyag-
ként vagy a játék részeként – nem lehet olyan vékony és
olyan méretû, hogy az a gyermek arcára tapadhasson, ezzel fulladásveszélyt idézve elô. Az elô-
írtnál vékonyabb és nagyobb méretû fóliát perforálni kell. A csomagolóanyag nem a játék része,
errôl informálni kell a vevôt.

• A játéknak nem lehet éles éle, hegyes végzôdése és olyan felületi hibája, érdessége, sorjája,
amely vágott, szúrt vagy horzsolásos sebeket okozhat. A hajlékony mûanyag polimer anyagok
fröccsöntési sorjái nem tekinthetôk sorjának. 

• Hozzáférhetô üveget játékokhoz nem szabad felhasználni, kivéve a tömör üveggolyót, az üveg-
szemet, üvegégôket és optikai játékokat. 

• A játék merev alkatrészeit (például játékautó tengelye) védeni kell, a védelem meghatározott
terhelés hatására nem válhat le. A felületbôl kiálló merev részre a gyerek játék közben ráeshet.
A túlnyúló rész nem lehet olyan hosszú, hogy a testén sérülést okozhasson.

• A játék nem tartalmazhat robbanásveszélyes, egészségkárosító és radioaktív anyagot.
• A játékok elôállításakor nem szabad felhasználni könnyen gyulladó anyagokat, például cellulo-

idot és a celluloiddal azonos égési tulajdonságú anyagokat. A textil játékok nem készülhetnek
olyan szôrös felületû anyagokból, amelyek felülete a lánghoz való közelítéskor megpörkölôdik.

• A 3 év alatti korosztály számára szánt játékok nem lehetnek olyan kis méretûek, vagy nem tar-
talmazhatnak olyan hozzáférhetô kis alkatrészeket, amelyeket a kisgyerek lenyelhet vagy belé-
legezhet, ez fulladást okozhat.

A kockázatok eltérô életkorban is különbözôek lehetnek, ezért mindenképpen érdemes figyelni
azokat a jelzéseket, amelyeket a gyártó helyezett el a játékon, és utal arra, hogy az adott játék milyen
életkorban való használatra javasolt.

Vásárlás után — Mi tegyek, ha elromlott?

A vásárlás a mindennapi élet része, de nem feltétlenül kell, hogy a mindennapi
bosszúság is velejárója legyen. Sajnos azonban a legjobban átgondolt „beszerzése-
ink” esetében is elôfordulhat, hogy olyan terméket vásárolunk, amely nagyon rövid
idôn belül elromlik, annak ellenére, hogy rendeltetésszerûen, azaz a használati és
kezelési útmutatóban leírtak szerint jártunk el. Ezekben az esetekben fontos, hogy
tudjuk azokat az információkat, amelyek segítségével akár a helyszínen, probléma-
mentesen elintézhetjük reklamációnkat.

Mi is a szavatosság?
A szavatosságot a Polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályozza a Hibás teljesítés cím
alatt, és lényegében felsorolja azokat a jogokat, amelyekkel a fogyasztó élhet, ab-
ban az esetben, ha a meghatározott idôn belül a termék elromlik. A Ptk. szerint a
kötelezett (esetünkben a kereskedô) hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a tel-
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jesítés idôpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerzôdésben meghatá-
rozott tulajdonságoknak. Ez azt jelenti, hogy a meghibásodás oka nem a termék
rendeltetésellenes használata, hanem olyan körülmény, amely az áruban már a vá-
sárláskor is benne volt (ún. rejtett hiba). A szavatosságot tehát a törvény biztosítja,
így önmagában az a kereskedôi válasz, hogy „ez nem jótállásos termék, ezért nem
cserélek”, nem fogadható el.

Mi a szavatossági jogok érvényesítésének a sorrendje?
A jelenleg hatályos szabályozás alapján már az elsô körben választhatunk, hogy ki-
javítást vagy kicserélést kérünk. Tehát a kicserélés, mint igény teljesítésének nem fel-
tétele a javíthatatlanság. Vagyis: akkor is igényelhetjük a cserét, ha az áru javítható.
A választási lehetôségünk csak akkor korlátozott, ha a kicserélés lehetetlen (például
nincs azonos vagy hasonló termék a kereskedô készletében), vagy ha a csere arány-
talan többletköltséget eredményezne (például azonnal és minimális költségigénnyel
járó javíthatóság esetén). A szavatossági jogok érvényesítésének sorrendjében máso-
dik helyre került az árleszállítás igénylésének a lehetôsége, illetôleg az elállás, azaz a
vételár visszakövetelése. Ez utóbbira akkor kerülhet sor, ha a vevônek sem kijavítás-
ra, sem kicserélésre nincs joga, illetôleg, ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett
nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentékte-
len hiba miatt nincs helye elállásnak.

Mennyi idôn belül reklamálhatunk? 
A Ptk. itt is egyértelmû, amikor kimondja: fogyasztói szerzôdés esetében a fogyasztó a teljesítés idô-
pontjától számított kétéves elévülési határidô alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Fontos: nem
fogadható el tehát az az esetleges kereskedôi hivatkozás, miszerint
„akciós a termék, ezért nem cserélünk”, mint ahogy az sem,
hogy a szavatossági idô lejártához közel esô idôpontban
már valamennyi pénzt elkér a kereskedô (vagy a szer-
viz) az egyébként ingyenesen járó javításért. Fontos
ugyanakkor tudni, hogy a két év a bizonyítási teher
tekintetében megoszlik. A vásárlástól számított elsô
hat hónapban jelentkezô hiba esetén a kereskedô
köteles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem
volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesí-
téskor is meglévô körülmények miatt keletkezett,
hanem az áru rendeltetésellenes használata
okozta. Itt tehát nem kell elfogadni azt, ha a
kereskedô a fogyasztótól kér bizonyítékot
arra vonatkozóan, hogy a terméket szabály-
szerûen használta. A második tizennyolc
hónapban ugyanakkor már nincs kötelezve
a kereskedô a bizonyításra, de megfelelô
kommunikációval – ha így nem megy, jog-
orvoslati eszközök igénybevételével – ezen
idô alatt is el lehet érni a jogszabályban
rögzítettek teljesítését.
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Mi kell a jogérvényesítéshez? 
A fogyasztó legfontosabb „feladata” a vásárláskor kapott nyugta, bizonylat, esetleg
számla megôrzése, ez a dokumentum bizonyítja ugyanis a vásárlás tényét, helyét és
idôpontját. Az ide vonatkozó – és szám szerint is megjegyzendô – 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet így fogalmaz: a fogyasztói szerzôdés megkötését bizonyítottnak kell
tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
Ezt követôen már a kereskedônek lesz feladata, nevezetesen egy jegyzôkönyv fel-
vétele, amelyben rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetôleg a kifogás azonosításá-
hoz szükséges adatokat, továbbá amennyiben a kifogást a fogyasztó igényétôl elté-
rôen rendezi, ennek indokát is.

Mit tehetünk, ha a helyszínen nem tudjuk elintézni a reklamációnkat? 
Természetesen perelhetünk, de a jogalkotó egy másik megoldás lehetôségét is meg-
teremtette, amikor létrehozta az ún. békéltetô testületeket. Ezek a „mini bíróságok”
lényegesen rövidebb idôn belül és illeték megfizetése nélkül dönthetnek (vagy hoz-
hatnak ajánlást) a fogyasztói jogvitákban. Amennyiben pedig a velünk szemben ál-
ló fél ezt a döntést nem hajlandó teljesíteni, az eset nyilvánosságra hozható.

Végezetül néhány, pontokba szedett jó tanács… 

… amelyeket a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség gyûjtött össze annak érdekében,
hogy figyelembe vételük, betartásuk esetén nagy eséllyel elkerüljük a bajt, a konf-
liktust, a felesleges jogvitákat:

1. Túl szép, hogy igaz legyen…

Az olyan ajánlat, amely „túl szép, hogy
igaz legyen" valószínûleg nem is igaz! 

2. Gratulálunk! Ön nyert! 

Ha valóban így van, akkor elôzôleg
bizonyára jelentkeztünk valamilyen
nyereményjátékra. Ha a jó hír igaz,
semmit sem kell rendelnünk, vásárol-
nunk ahhoz, hogy megkaphassuk
nyereményünket. 

3. Otthoni munka, mesés 

fizetésért 

Óvakodjunk az olyan
ajánlatoktól, amelyek
egy csekély összeg
befizetése ellenében
ígérik meg a rész-
letes állásajánlat
megküldését.

Vannak, akik a sok apró befizetésbôl
szeretnének meggazdagodni, és a pénz
feladása után valószínûleg semmit
sem fogunk kapni. 

4. „Kereskedô házhoz jön”

Legyünk óvatosak, mielôtt bárkit been-
gednénk a lakásunkba. Elôfordulhat,

Gyöngyfûzés 
otthon!

Próbacsomag 5000 Ft
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hogy csak a lakás
biztonsági rendsze-
rét, értéktárgyainkat
szeretnék feltérké-
pezni, és néhány hét
múlva semmit sem
találunk otthon, mi-
re hazaér a család.
Csak megbízható, le-
informálható partne-
rekkel álljunk szóba. 

5. Csak ma! 

Soha ne döntsünk hirte-
len! Ne hagyjuk, hogy
sürgessenek! A kereskedôk
holnap is szeretnének elad-
ni, mindig lesznek „ma a leg-
olcsóbb” ajánlatok. Szerezzünk
be több árajánlatot, kérjünk taná-
csot ismerôseinktôl, és „aludjunk rá
egyet”, mielôtt választ adnánk. 

6. A szó elszáll, az írás megmarad! 

Ne bízzunk szóbeli ígéretekben! Sok
utólagos vitát elôzhet meg, ha az aján-
latot, szerzôdést (a fontos részletekre is
kitérve) írásban rögzítjük. 

7. Soha ne írjunk alá üres vagy nem

teljesen kitöltött papírt! 

Volt, aki a lakását fillérekért adta el így,
miközben azt hitte, csak egy egyszerû
kölcsönszerzôdést ír alá. 

8. Olvassuk végig! 

Amit aláírunk, mindig figyelmesen ol-
vassuk végig. Senki sem fog tudni ké-
sôbb segíteni, ha olyan iratot írtunk alá,
amit nem olvastunk el. Gyôzôdjünk
meg róla, hogy a szerzôdés pontosan
azt tartalmazza, amiben megegyeztünk! 

9. Számla nélkül olcsóbb!

Egy ilyen ajánlat pontosan annyival
olcsóbb, amennyit utólagos jogaink

érnek. Semmilyen
reklamációra nincs lehetôség ilyen
esetben. Mindig kérjünk számlát,
nyugtát, bizonylatot! 

10. A bolhapiacnak is megvan a maga

varázsa, de…

…ha az eladónk másnapra eltûnik, le-
het, hogy soha sem fogjuk megtalálni. 

11. Vegyük komolyan…

…a bankkártyával kapcsolatos bizton-
sági szabályokat. A PIN kódunkat sen-
kinek ne áruljuk el! Ha megtesszük, le-
het, hogy az illetôt egyidejûleg nagy
összegekkel ajándékoztuk meg.

12. És ha mégis megtörtént a baj...

…semmiképpen ne törôdjünk bele! Har-
coljunk a jogainkért, tegyünk panaszt!
Ne feledjük, egy szabálytalanság felfe-
désével nem csak magunknak segítünk.
Ami velünk megtörtént, könnyen meg-
történhet másokkal is! 
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Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)

FFooggyyaasszzttookk..hhuu  http://www.fogyasztok.hu
VVáássáárrlláássii  ttaannááccssaaddóó  http://www.kirakat.hu/index.php
MMiittHHoollNNee  ––  aa  ttuuddaattooss  ffooggyyaasszzttóókk  oollddaallaa
http://mitholne.hu
AA  ffooggyyaasszzttóóvvééddeelleemm  http://keri.penzugysziget.hu
a-fogyasztovedelem/a-fogyasztovedelem.html   
AA  ffooggyyaasszzttóókk  aallaappvveettôô  jjooggaaii
http://www.korlanc.ngo.hu/fogyasztovedelem.htm
EElllleennôôrrzzöötttt  tteerrmméékkeekk
http://www.globalplaza.hu/multi_product_listing.php?
mod=checked
TTuuddaattooss  VVáássáárrllóó  http://www.tudatosvasarlo.hu
EEggyyeennllôô  BBáánnáássmmóódd  http://www.egyenlobanasmod.hu

ÁÁttvveerréésseekk  AABBCCjjee
http://www.talpramagyarok.hu/index.php?menu=3
FFooooddiinnddeexx  ––  aazz  éélleellmmiisszzeerrccíímmkkee  mmáássiikk  oollddaallaa
http://foodindex.hu
EE--sszzáámmookk  http://www.e-szamok.hu
ÉÉlleellmmiisszzeerrbbiizzttoonnssáágg  http://elelmiszerbiztonsag.lap.hu
MMiinnôôssééggüüggyy  http://minosegugy.lap.hu
GGaarraanncciiaa  http://garancia.lap.hu
KKáárrttéérrííttééss  http://karterites.lap.hu
BBllooggookk::
Fogyasztók Blogja http://fogyasztok.blogspot.com
Kiakadtam.hu http://kiakadtam.hu
FFóórruummookk::
Fogyasztóvédelmi fórum http://www.panaszfal.hu
TESZKEM a fogyasztókért
http://forum.sg.hu/forum.php3?azonosito=ofekem
Fogyasztóvédelem http://forum.index.hu
Article/showArticle?t=9005627&la=
50155554

MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?MIBEN SEGÍTHET A SZÁMÍTÓGÉP?

Az internet térhódítása nagyban megkönnyíti mindennapjain-
kat, de számos veszélyt is rejt:
• Az adathalászat (phishing) során egy hivatalosnak tûnô levél-

ben próbálják belôlünk kicsalni bankkártyánk számát és jel-
szavát. Ne dôljetek be az ilyen leveleknek (töröljétek ezeket),
és használjátok az Internet Explorer adathalász szûrôjét, mely
figyelmeztet az ismert adathalász oldalak megnyitásakor! 

• A kéretlen levelek sokasága igen kellemetlen, ezeket is célszerû szûrni. 
A Windows Live Mail levelezôrendszer beépített szûrôje hatékony védelem
lehet a fenti problémára. (http://mail.live.com)

• Fontos még figyelni a vírusokra és egyéb kártevôkre. Használjatok vírus és
kémprogram eltávolító programokat. A OneCare egy web alapú, ingyenes
eszköz. (http://onecare.live.com)

• Ma már egyre több gyermek barangol a neten. Vannak azonban olyan tar-
talmak, amelyekkel nem célszerû találkozniuk. Ha van kistestvéred, és
gyakran netezik, javasoljuk, hogy a Windows Vista Szülôi Felügyelet szol-
gáltatásával állítsátok be az elérhetô és a tiltott oldalakat.
A „tudatos vásárlás” során körbejárod a kérdéskört, információkat gyûjtesz,

árakat, szolgáltatásokat hasonlítasz össze, és megalapozottan döntesz. Hasz-
náld az Excelt az árak és szolgáltatások összehasonlítására. Az Excelbe nem
csak számokat és adatokat írhatsz, hanem linkeket, fényképeket szúrhatsz be,
így egy minden igényt kielégítô összehasonlító táblázatot készíthetsz.

Nagyon fontos, hogy mindig jogtiszta szoftvereket használj! Egyetemista
éveid alatt a Microsoft sok termékét ingyen szerezheted be, ebben segít a
http://tisztaszoftver.hu honlap. 
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