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KESZI-SZEREMLEI ANDREA R −NÁDASDI FERENC RR

Az értékelemzés oktatásának támogatása
online tananyaggal
Összefoglalás: Az értékelemzéssel kapcsolatos ismereteket közel negyedszá-

zada oktatják a Dunaújvárosi Főiskolán. Az oktatás kezdetén is rendelkezésre állt modern tananyag, amely megfelelt az Oktatási Minisztérium és a
Pénzügyminisztérium által kidolgozott irányelveknek. A dereguláció során
(1990-es évek) megszűnt az értékelemzés állami felügyelete, és létrejött a
Magyar Értékelemzők Társasága. Az értékelemzés oktatása során több olyan
probléma is felvetődött, amelyet a korábbi rendszer keretein belül nem tudtunk megoldani. Például a levelező hallgatók körében is felmerült az AVS
minősítés iránti igény, de a kontaktórák száma nem tette lehetővé a SAVE
által előírt feltételek biztosítását. Úgy ítéltük meg, hogy az oktatás hatékonyságát növelni lehet online módszerek alkalmazásával. 2013-ban a Dunaújvárosi Főiskola az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával lehetőség
nyílt több tantárgyhoz online tananyag elkészítése. A fejlesztés keretében elkészült az értékelemzés online tananyaga magyar- és angol nyelven. Az írás
betekintést kíván nyújtani az online tananyag felhasználásával kapcsolatos
elképzeléseinkről.
Kulcsszavak: Értékelemzés, online, hatékonyság, projekt.

Dunaújvárosi Főiskola,
Társadalomtudományi Intézet
E-mail: keszi.andrea@gmail.
com
R

Dunaújvárosi Főiskola,
Társadalomtudományi Intézet
E-mail: nadasdi.ferenc@
gmail.com
RR

Abstract: Lectures on Value Analysis have been given at the College of

Dunaújváros for almost 25 years. The material taught was up to date even
at the beginning of the course, in accordance with the principles worked
out by the Ministry of Education and Finance. In years of 1990’s Hungarian
Government and Parlament revoked some regulations. The State control of
Value Analysis was stopped. The Society of Hungarian Value Analysts was
established. We have met some problems, which we could not solve inside
of the active system. E.g. some evening students wanted to pass AVS exams,
but they don’t have enough contact lessons. We had an ideas that online ma-
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terials can help us to develop efficiency of the teaching of Value Analysis. College of
Dunaújváros could have possibility to do online materials for some subjects. online
materials for Value analysis was created in Hungarian and English languages. Our
presentation would like to inform you about our conceptionof application of online
materials.
Keywords: Value Analysis, online, efficiency, project.
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Az értékelemzéssel kapcsolatos ismereteket közel negyedszázada oktatják a Dunaújvárosi Főiskolán. Az oktatás kezdetén is rendelkezésre állt modern tananyag,
amely megfelelt az Oktatási Minisztérium és a Pénzügyminisztérium által kidolgozott irányelveknek. A dereguláció során (1990-es évek) megszűnt az értékelemzés
állami felügyelete, és létrejött a Magyar Értékelemzők Társasága. Jelentős változás
akkor következett be, amikor a Magyar Értékelemzők Társasága belépett az Amerikai Értékelemzők Nemzetközi Társaságába (SAVE International – SAVE: Society
of American Value Engineers), és átvette annak világszínvonalú képzési-minősítési rendszerét. Lehetőség nyílt arra, hogy a követelményeknek megfelelő hallgatók
megszerezhessék a SAVE International AVS minősítését (AVS = Associated Value
Specialist – Értéktervező Teamtag). A Főiskola vezetésének támogatásával a Dunaújvárosi Főiskola a magyar–amerikai értékelemzési együttműködés legfontosabb
hazai bázisává vált. A Bachelor képzési rendszerre történő átállás során – felhasználva az eddigi hazai és külföldi oktatási tapasztalatokat – az értékelemzés oktatását
tovább kívántuk fejleszteni. Az értékelemzés oktatása során több olyan probléma
is felvetődött, amelyet a korábbi rendszer keretein belül nem tudtunk megoldani.
Például a levelező hallgatók körében is felmerült az AVS-minősítés iránti igény, de
a kontaktórák száma nem tette lehetővé a SAVE által előírt feltételek biztosítását.
Úgy ítéltük meg, hogy az oktatás hatékonyságát növelni lehet online módszerek alkalmazásával. 2013-ban a Dunaújvárosi Főiskola az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával lehetőség nyílt több tantárgyhoz online tananyag elkészítése.
A fejlesztés keretében elkészült az értékelemzés online tananyaga magyar- és angol
nyelven. Az írás betekintést kíván nyújtani az online tananyag felhasználásával kapcsolatos elképzeléseinkről. [1, 2]
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Előzmények − Az értékelemzés oktatása a Dunaújvárosi Főiskolán
A SAVE International képzési-minősítési rendszerének bemutatása után röviden összefoglaljuk a Dunaújvárosi Főiskola értékelemzéssel kapcsolatos oktatási tevékenységét. Az
értékelemzés oktatásáról már több ízben beszámoltunk, ezért elégségesnek látszik a tapasztalatok összegzése.
Legfontosabb megállapításaink:
− Az értékelemzés tipikusan vállalati tréning formájában terjedt el, ezért az értékelemzést,
mint főiskolai tantárgyat, a főiskolára vonatkozó előírásoknak megfelelően dolgoztuk ki.
− Jelenleg az „Értékelemzés” c. tantárgyat 2x30 óra, 2 szemeszter keretében oktatjuk.
− Főiskolán általában nem hozható létre olyan vegyes csoport, mint egy vállalatnál vagy
egyéb szervezetnél.
− A hallgatók többsége nem rendelkezik olyan gyakorlati ismeretekkel, mint amilyenekkel
a vállalati projektek résztvevői.
Az „Értékelemzés” c. tantárgy jelenleg nem kötődik semmilyen szakmai területhez, bár
a tananyag többsége ipari tapasztalatokra épül.
A BsC képzés keretében kialakítottuk a „Termékmenedzsment és Értékmenedzsment”
c. tantárgyat, amely az ipari termékek menedzseléséhez kapcsolódik. Tanulmányoztuk a
hazai felsőoktatási intézmények, az USA egyetemeinek, a Hong–Kong Értékmenedzsment
Intézet (Hong–Kong Institute of Value Management), a Szaúdi Királyi Műszaki Főiskola
(College of Engineering – King Saud University) oktatási tapasztalatait. A hazai és külföldi
szakértők általános véleménye, hogy az értékelemzés jövője a felsőoktatásban dől el. Az elmúlt években kísérleti jelleggel a hallgatókat arra ösztönöztük, hogy gyakorlati feladatokat
oldjanak meg külső szakértők bevonásával.
Úgy tűnik, hogy ez a gyakorlat fokozta a hallgatók érdeklődését a tantárgy iránt, de a
tantárggyal kapcsolatos munkaigényt is. A hallgatók munkáját további módszertani anyagok kidolgozásával kívánjuk támogatni. Olyan digitális tananyagok kidolgozását kezdjük
el, melyek könnyen hozzáférhetőek, és elősegítik a projektek kidolgozásának gyorsabb elsajátítását.
Úgy ítéljük meg, hogy az oktatás keretében növelni kell a projektkészítéssel kapcsolatos tevékenységet. Az egyes tantárgyakkal történő szorosabb együttműködés elősegítheti,
hogy az értékelemzés egyes elméleti anyagrészeit (pl. költségszámítás, igényelemzés, stb.) a
hallgatók már korábban elsajátítsák. Így több idő „szakítható ki” a projektkészítésre. [3, 4]
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A Dunaújvárosi Főiskola és a Magyar Értékelemzők Társasága együttműködése
A Dunaújvárosi Főiskola, mint független felsőoktatási intézmény maga határozza meg az oktatás keretrendszerét. Az értékelemzés oktatásánál azonban szükségessé vált a Dunaújvárosi Főiskola és a Magyar
Értékelemzők Társasága együttműködése.
Az együttműködés előzménye, hogy a Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) 1996-ban belépett az
Amerikai Értékelemzők Nemzetközi Társaságába (SAVE International; SAVE = Society of American Value
Engineers), és folyamatosan hozzájut a SAVE képzési-minősítési rendszeréhez.
A Dunaújvárosi Főiskola vezetése azzal az igénnyel lépett fel, hogy kíséreljük meg úgy kialakítani az
oktatást, hogy a Főiskola hallgatói – a tantárgy keretein belül – hozzájussanak a SAVE-minősítéshez. Ezt a
feladatot a MÉT Minősítő Bizottságának támogatásával a Főiskola sikeresen megoldotta.
Az együttműködés folyamatos, mert a SAVE képzési-minősítési rendszere folyamatosan fejlődik, változik. Általánossá vált, hogy a MÉT nemzetközi minősítésű szakértői előadásokat tartanak a Főiskola rendezvényein (pl. Tudomány Hete). A MÉT támogatásával több ízben a SAVE vezetői és szakértői látogatást
tettek a Főiskolán.

Értéktervező teamtag

(AVS= Associated Value Specialist)
Az AVS-cím jelentős elismerés azoknak, akik viszonylag újak az értéktervezésben és megfelelő iskolai végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy Minősített Értéktervező Szakértővé (CVS: Certified Value Specialist)
váljanak, de hiányzik az értéktervezéssel töltött megfelelő idő és munkatapasztalat.
Az AVS minősítés megszerzésének feltételei:
− CVS-minősítéssel rendelkező konzulens felkérése.
− Modul I. Műhelyszeminárium elvégzése a jelentkezést megelőző hat éven belül.
− AVS-vizsgadíj befizetése.
− Az AVS-vizsga eredményes letétele.
Megjegyzés: Az AVS-minősítés érvényessége 4 év, újraminősítés lehetséges.
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Értéktervező asszisztens

(VMP= Value Methodology Practioner)
Ez a minősítés azok számára ajánlott, akik nem az értékelemzés területén dolgoznak főállásban, de részt
vettek értéktervezési oktatásban, megfelelő szinten ismerik az értéktervezési módszertant, és megfelelő
felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy részt vegyenek értéktervezési tanulmányokban.
A VMP-minősítés megszerzésének feltételei:
− CVS-minősítéssel rendelkező konzulens felkérése.
− Modul I. Műhelyszeminárium elvégzése a jelentkezést megelőző hat éven belül.
− Minősítési pontok szerzése a megadott szakmai területeken.
− VMP-vizsgadíj befizetése.
− VMP-vizsga eredményes letétele.
Megjegyzés: A VMP-minősítés érvényessége 4 év, újraminősítés lehetséges.

Minősített értéktervező szakértő
(CVS=Certified Value Specialist)

Azok a gyakorló értéktervezők kaphatják meg, akik az értéktervező szakma magas szintű elvárásait teljesítették, a SAVE Minősítő Bizottsága által összeállított vizsgakövetelményeknek megfeleltek.
A CVS-minősítés megszerzésének feltételei:
− CVS-minősítéssel rendelkező konzulens felkérése.
− Modul I. Műhelyszeminárium elvégzése a jelentkezést megelőző hat éven belül.
− Modul II. Szeminárium elvégzése, de nem korábban, mint 6 hónappal a Modul I. elvégzése után.
− Minősítési pontok szerzése a megadott szakmai területekről.
− Egy nem publikált értéktervezési tárgyú vizsgadolgozat beadása.
− CVS-vizsgadíj befizetése.
− CVS-vizsga eredményes letétele.
A képzési rendszer alapelve, hogy a képzéssel kapcsolatos jogokat csak CVS-minősítéssel rendelkező
szakértő kaphat, és ez nem ruházható át más személyre vagy intézményre!
A SAVE Minősítési Rendszere két képzési forma elvégzését írja elő: a Modul I. Műhelyszemináriumot
és a Modul II. Szemináriumot. A következőkben ezt a kétféle képzési formát tekintjük át.
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A Modul I. Műhelyszeminárium követelményei
A Modul I. célja, hogy olyan értékelemzési oktatást biztosítson, melynek elsajátításával a kiképzett személy
egy kisebb gyakorlat megszerzésével képessé váljon értékelemzési projektben való sikeres részvételre. A
tanfolyam szándéka szerint nem szakértőket képez ki, hanem inkább alapokat biztosít az értékelemzési
szakma területén való további fejlődéshez. Azok számára, akik nem főfoglalkozásúként kívánják a jövőben
gyakorolni a szakmát, a kurzus elvégzése jó erőforrást ad a szervezetnél elvégzendő jövőbeli projektekben
való sikeres közreműködéshez.
A Modul I. Műhelyszeminárium standard időtartama 40 óra.
A Modul II. Szeminárium követelményei
A Modul II. kurzus azzal a céllal jött létre, hogy kibővített ismeretanyagot adjon az értékelemzési szakmát
professzionálisan folytatni kívánó szakemberek részére. 2002 májusa óta a SAVE International MB jóváhagyása alapján. A Modul I. és Modul II. megtartása között nem kell 6 hónapnak eltelnie, így graduálisan
is oktatható.
A Modul II. Szeminárium standard időtartama 24 óra.

Az újraminősítés kérdése
Az előzőekben bemutattuk, hogy a CVS- a VMP- és az AVS-minősítést 4 évente meg lehet újítani. Az
újraminősítés folyamata és követelményrendszere hasonló a minősítés folyamatához, de figyelembe veszi,
hogy már gyakorló értékelemző szakértők ismételt elismerését kell támogatni.
Az újraminősítés céljai:
− A szakmai színvonal fenntartása és az Értéktervezési Módszertan gyakorlatának javítása olyan személyek elismerésével, akik megfeleltek az előírt elméleti és gyakorlati követelményeknek.
− Olyan szakmai elismerő program létrehozása és támogatása, amely ösztönzi a gyakorló értéktervezőket,
hogy fejlesszék tudásukat az előírt szabványoknak megfelelően.
− Az értékelemzési szakma jobb megértésének kialakítása; az értéktervezési módszertan gyakorlati alkalmazásának és széles körű elfogadásának és fokozott alkalmazásának kifejlesztése.
− Az értéktervező szakma gyakorlatában minősítést kapott személyek számára elengedhetetlen etikai normák fenntartása.

10
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− Az értéktervezési módszertan fejlesztésének és alkalmazásának ösztönzése; az ipar és igazgatás területén
megvalósított sikeres projektek felmutatása.
A CVS-program átfogó irányelveit a SAVE Igazgatótanácsa hozta létre. Az Igazgatótanács kapta meg a
jogot, hogy a Minősítési Program keretében kidolgozza a szakmai követelményeket és eljárásokat.
Magyarországon – a SAVE International Minősítő Bizottságának felhatalmazása alapján − a Magyar
Értékelemzők Társasága Minősítő Bizottsága irányítja az újraminősítés folyamatát is.
CVS-újraminősítés követelményei
Minden minősített értékelemző szakértőnek (az élethosszig tartó státuszú szakértők kivételével) négyévente bizonyítania kell az értéktervezési módszertan alkalmazásában való jártasságát. Azok az értékelemző
szakértők, akik értékelemzési programmenedzser pozícióba kerültek, és nincs, vagy kevés lehetőségük van
részt venni értékelemzési projektekben, vagy vezetni ilyeneket, azoknak a szakértőknek a beosztásukhoz
rendelik az értékelést.
Azoknak a CVS-eknek, akik értékelemző szakértőként, konzultánsként vagy instruktorként jelentkeznek, az újraminősítésre csak minimális pontszámot kell elérniük a „munkakör” kategóriában, és az értékelés kiemelt szempontja a projekt-tevékenység.
A pontozás részleteit a SAVE International honlapján célszerű áttekinteni. A minősítés előírásai változhatnak.
VMP-újraminősítés
A VMP minősítéssel rendelkező szakemberek újraminősítésénél csak az értékelemzésiprojekt-gyakorlatot
írja elő a minősítési rendszer. A követelményszint alacsonyabb, mint a CVS-szakértőknél.
AVS-újraminősítés
A korábbi években elégséges volt az újraminősítés díját befizetni a szakmai szervezetnek (Magyarországon:
Magyar Értékelemzők Társasága).

Dunakavics – 2015 / 6.
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AVS-újraminősítési pontok elismerésének alapfeltételei
Az AVS-újraminősítéseknél az első négy évben felmenő rendszerben kell a szükséges pontokat teljesíteni az 1. táblázat szerint:
1. táblázat. Az AVS-újraminősítés feltételei.

Újraminősítés
esedékesség

Az újraminősítési követelmények %-a,
amit az első újraminősítéskor
teljesíteni kell

2012

2016 adott hónapja

100 %

2011

2016 adott hónapja

75 %

2010

2014 adott hónapja

50 %

2009

2013 adott hónapja

25 %

2008 és korábbi

2013 adott hónapja

25 %

Minősítés éve

Forrás: SAVE International (2012), [SAVE International (2007)]

Újraminősítéskor az Minősítő Bizottság által megítélten minimum 37 pontot kell összegyűjteni az
egyes fejezet szerinti minimum pontszámmal:
I. Értékelemzési gyakorlat: 24 pont
II. Értékelemzési tanulmányok: 8 pont
III. Az értékelemzés terjesztése: 5 pont
Az értékelemzés gyakorlatának elismerési feltételei:
1. Csak a teammel együtt töltött idő ismerhető el, a munkára fordított egyéb saját munka és informális
összejövetelek nem (ezt a munkaterv és a team ülések időpontja alapján kell megítélni).
2. A teammel együtt töltött időből csak a Workshop-ra (Műhelyszemináriumra) fordított idő ismerhető el,
az előkészítő (pre study) és bevezetési (post study)-ra fordított idők nem ismerhetők el.
3. Minimum előírt számú elismert munka szükséges (ezt a Magyar Értékelemzők Társasága Minősítő Bizottsága ítéli meg, hogy mindet elfogadja-e).
A gyakorlat elismeréséhez szükséges a munkáról benyújtani azokat a dokumentumokat, melyek igazolják, hogy a munka értékelemzés, illetve a jelölt szerepét az adott munkában.
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Az értékelemzés oktatása a felsőfokú oktatási intézményekben
Elemzéseink szerint a felsőfokú oktatási intézményekben jól oktatható a Modul I. tananyaga. Természetesen alapvető követelmény a Modul I. beillesztése az egyetemi-főiskolai képzési rendszerbe. Lényegében
két független rendszer egyidejű működtetését kell megvalósítani. A Modul I. elsősorban műhelyszeminárium keretében működik, azonban a felsőfokú oktatási intézményekben ez a követelmény más formában
valósítható meg. Mivel az AVS-minősítéshez elegendő a Modul I. sikeres elvégzése, a vizsgakövetelményeknek megfelelő hallgatók megszerezhetik az AVS-minősítést.
A SAVE International Minősítő Bizottságával történt egyeztetés alapján a Modul II. anyagát is oktatjuk
a graduális képzés keretein belül. Ez a kedvező változás lehetővé teszi, hogy a hallgatók a képzés befejezéséig elsajátítsák a szakértői minősítés megszerzéséhez szükséges teljes elméleti tananyagot.

A felsőfokú oktatás összekapcsolása az értékelemzés minősítési rendszerével
A Dunaújvárosi Főiskola – az EU-előírásoknak megfelelően – magas szintű elméleti és gyakorlati tudással
rendelkező oktatókat foglalkoztat. A tanári kar jelentős része a főiskolai oktatás mellett szakértői munkát is
végez. Ezzel a DUF vezetése egyetért, mert az oktatók magas szintű oktatói tevékenységéhez hozzátartozik
a gyakorlati munkában történő részvétel is. Elemzéseink szerint a felsőoktatásban a hallgatók elsősorban azt az elméleti tudást szerezhetik meg, amely később a szakértői tevékenységhez feltétlenül szükséges.
Bár az értékelemzés oktatása során a hallgatók gyakorlati munkát végeznek, nem válnak automatikusan
szakértőkké. Megjegyezzük, hogy az egyes szakmákban nagyon eltérőek a lehetőségek a szakmai tudás
megszerzését illetően.
A nappali hallgatóknál az a probléma, hogy a hallgatók nem rendelkeznek gyakorlati tapasztalatokkal,
és nehéz egy olyan céget találni, amely befogadja a hallgatókat és ellátja őket megfelelő szakmai információkkal. Ezen a területen arra törekszünk, hogy a hallgatók 4−5 fős csoportokban olyan projekteket
válasszanak ki, amelyekhez viszonylag elegendő információ áll rendelkezésre. Rendelkezünk nagyszámú
esetjátékkal, illetve esettanulmányokkal is, amelyek jól használhatók az oktatómunka során.
A levelező tagozaton tanuló hallgatók többsége hamar felismeri az értékelemzésben rejlő lehetőségeket,
és viszonylag jó projekteket készítenek el saját munkahelyük területéről. A probléma az, hogy a hallgatók
jelentős része szeretne AVS-minősítést szerezni, de a tantárgy kontaktóra terjedelme 20 óra, amely nem teszi lehetővé a SAVE Műhelyszemináriumának megtartását teljes terjedelemben – a jelenlegi rendszerben.
Többször felmerült az igény a további 20 óra megtartására. Ilyen igényt többször kielégítettünk – jelentős
erőfeszítés mellett.
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A felsőfokú oktatás lehetséges gazdasági előnyei
A SAVE Modul I. Műhelyszemináriumának elvégzése, és az AVS-minősítés megszerzése vállalkozás keretében Magyarországon kb. 1000 USD, az USA-ban kb. 4−5000 USD (Magyarországon élő kliens esetében).
Ha ezeket az összegeket összevetjük a felsőfokú oktatás költségeivel, akkor nagyságrenddel kisebb ráfordítás érhető el. Magyarországon a vállalkozások 99 %-a 11 főnél kisebb szervezetben működik. Ezek a cégek
általában nem rendelkeznek elegendő erőforrással az értékelemzés bevezetéséhez. Ugyanakkor a megfelelő
versenyképesség biztosításához hasznos lenne számukra az értékelemzés megismerése és szükség szerinti
használata. A felsőfokú oktatás képessé tehető arra a feladatra, hogy jelentős tömegeket képezzen ki az
értékelemzés használatára.
Külön kérdés az értékelemzés széles körű elterjesztésével kapcsolatos lehetőségek problémája. Ha egy szervezetnél történik az értékelemzési projekt kivitelezése, és az ehhez kapcsolódó képzés, az általában „ottmarad”
az adott szervezetnél. Az egyetemi és főiskolai hallgatók gyakran több munkahelyen is próbálkoznak, amikorra hosszabb időszakra „letáboroznak” egy cégnél. Így több helyre is elviszik magukkal a megszerzett tudást.

Online képzés bevezetése a Dunaújvárosi Főiskolán
A Magyar Kormány és az EU támogatásával a Dunaújvárosi Főiskola megbízást adott a tanári karnak több
tantárgy online támogató anyagának elkészítésére. Így került sor a „Termékmenedzsment és értékelemzés”
c. tantárgy online tananyagának kidolgozására is. A tananyag első változata elkészült magyar- és angol
nyelven. A tananyag textbookból, 15 videóból, animációkból, kb. 400 kérdésből és 15 feladatból áll. A textbook 15 leckére tagozódik, mert jelenleg a DUF-on egy szemeszter 15 hétből áll.
Megjegyzés: a projekt kivitelezőinek kötelező jelleggel részt kellett venniük egy online-képzésben, ahol
a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhettek az online-képzés módszertani alapjairól. A
képzés mellett a hallgatók (a projekt készítői) módszertani anyagokhoz is hozzáférhettek.
A projekt első fázisa a forgatókönyv elkészítése volt, amely 2013. december 31-ig befejeződött. A második fázis 2014. június 15-én fejeződött be, amely során elkészült minden oktatási anyag. A lektori vélemény
ladása után, a lektor észrevételei átvezetésre kerültek.
Megjegyzés: Az online-tananyag a SAVE International Modul I. előírásai szerint készült, döntően magyar oktatók tananyaga alapján. A magyar nyelvű tananyagokat a Magyar Értékelemzők Társasága Minősítő Bizottsága korábban már elfogta és licencet adott ki rá. További kedvező fejlemény, hogy 2014.
júniusában a MÉT Elnöksége jószolgálati delegációt küldött Tarjáni István MÉT elnök vezetésével a SAVE
International éves konferenciájára.
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Az angol nyelvű változat bemutató anyagát a SAVE International Affiliate Forumán közzétettük, nemzetközi szakértők előtt. A SAVE International vezetése támogatja törekvéseinket. A kétoldalú tárgyalások során rendkívül kedvező megállapodást kötöttünk a SAVE International vezetésével: ha egy főállású egyetemi–főiskolai
oktató elvégzi a SAVE International Modul I. Műhelyszemináriumát, és megszerzi
az AVS-minősítést, oktathatja az értékelemzést az intézmény hallgatóinak, joga van
vizsgáztatni, és hallgatói szintén megszerezhetik az AVS-minősítést.

Az online tananyag hasznosítása

[5] Bytheway, C. W.
(2007): Fast Creativity & Innovation. Fort
Lauderdale: J. Ross
Publishing.
[6] Iványi A. Sz.−Hoffer I. (2002): Development of Business and
Innovation. Budapest:
Aula.
[7] Sato, Y.−Kaufman,
J. J. (2005): Value
Analysis Tear – Down:
A New Process for
Product Development
and Innovation. New
York: Industrial Press
Inc. and Society of
Manufacturing Engineers.

A tananyag az EU egyetemei és főiskolái számára készült. Úgy ítéljük meg, hogy az
angol nyelvű változat alkalmas a megfelelő angol nyelvtudással rendelkező külföldi
hallgatók és oktatók képzésére is.
A magyar nyelvű változat is rendkívül hasznos lehet a jövőben. Jelenleg ugyanis
folyik az egyeztetés a DUF és a MÉT között, hogy az online tananyag milyen mértékben fedi le a SAVE International Műhelyszeminárium I. tananyagát. A megállapodás
után úgy ítéljük meg, hogy lehetőség nyílik a levelezős hallgatók AVS-minősítésére is.
Az online tananyag várhatóan növeli az értékelemzés oktatásának hatékonyságát,
és a későbbiek során lehetőséget látunk a kontaktórák mennyiségének csökkentésé- [8] Kaufman, J. J.−
re is. Az online tananyag továbbfejlesztése során célszerű felmérni a vállalkozások Woodhead, R. (2006):
igényeit, és a felsőoktatás mellett célszerű a módszertan szélesebb körű hasznosítása. Stimulating Innova-

Összefoglaló

tion in Products and
Services with Function
Analysis and Mapping.
Wiley Interscience.

Elemzéseink szerint a következő időszak legfontosabb erőforrása a „tudástőke” lesz.
A „tudástőke” egyik legfontosabb előállítója a felsőoktatás, így az egyetemek és főiskolák szerepe tovább fog növekedni. Az értékelemzés területét elemezve úgy ítéljük
meg, hogy a felsőoktatás nagyszámú AVS-minősítésű szakembert tud kiképezni. Az
értékelemzés a korábbi évtizedekben elsősorban a költségcsökkentésre irányult. A
hazai és a külföldi szakértők azonban felhívták a figyelmet arra, hogy az értékelemzés az innovációs folyamat egyik leghatékonyabb eszközévé vált. [5, 6, 7, 8, ]

Dunakavics – 2015 / 6.

15

Keszi-Szeremlei Andrea−Nádasdi Ferenc
[9] Nádasdi F. (2004):
Value management a
21. században. Dunaújváros: DUF Press.
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A marketingkutatások felhívták a figyelmet arra, hogy a jelenlegi gyors technikai
változások „kiütik a piacról” a technikailag még jó állapotban lévő, korábban modern termékeknek számító gépeket, berendezéseket stb. Például hiába csökkentenénk a floppy lemezek árát, ezzel nem növelnénk az eladás lehetőségét. Az új számítógépekbe már be sem építik a floppy-meghajtókat. Az értékelemzést széles körben
alkalmazó országok (pl. USA, Japán, Dél-Korea, stb.) az eljárást már az innovációs
folyamatokban is alkalmazzák, ami lehetővé teszi a piacrakerülés meggyorsítását, és
a felesleges költségek elkerülését. [9]
A magyar nemzetgazdaságban az értékelemzés alkalmazása szerénynek mondható. Ez azért is kritizálható, mert a Magyar Értékelemzők Társasága (Society of
Hungarian Value Analyst – SHVA) 1996 óta tagja a SAVE Internationalnak, és folyamatosan hozzájut az értékelemzés legújabb eredményeihez. Megjegyezzük továbbá, hogy az SHVA támogatásával jelenleg több felsőoktatási intézménynél folyik az
értékelemzés oktatása. Az előírásoknak megfelelő hallgatók megszerezhetik a SAVE
International elsőszintű nemzetközi minősítését (AVS: Associated Value Specialist
– értékelemző teamtag).
A Dunaújvárosi Főiskola is él ezzel a lehetőséggel, és folyamatosan oktatja – tantárgy keretében – az értékelemzést. Több száz hazai és külföldi (ukrán, kínai, török,
stb.) diáknak tette lehetővé az AVS-bizonyítvány megszerzését. A magyar nyelvű és
az angol nyelvű online tananyag alkalmazása várhatóan növeli az értékelemzés oktatásának hatékonyságát. A hazai felsőoktatási intézmények mellett lehetőséget látunk
a külföldi főiskolákkal és egyetemekkel történő együttműködésre az értékelemzés
oktatása területén.
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kontextusban
Összefoglalás: Tanulmányomban a Partnerségi Megállapodást megelőző

egyeztetési folyamatot vizsgálom kommunikációs szempontból. Célul tűztem ki a fejlesztési források potenciális kedvezményezettjeitől beérkezett vélemények elemzését, melyek a korábbi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, jelenleg Széchenyi 2020 pályázati oldalon érhetőek el. Kísérletet teszek arra, hogy
összehasonlítsam az egyeztetési folyamat megalkotóinak előzetes hipotéziseit az aktuálisan beérkező vélemények számával és azok tartalmával. Vizsgálom továbbá a kommentelők identitását és hatásukat az egyeztetési folyamat
kommunikációjára. Célom, empirikus kutatási adatokkal alátámasztani vagy
megcáfolni hipotézisemet. A kapott kutatási eredmények tükrében javaslattal állok elő a következő tervezési időszak kommunikációs stratégiájának javítására vonatkozóan – amennyiben szükséges.
Kulcsszavak: Partnerségi Megállapodás, diskurzuselemzés, fórum, online,
kommunikáció.

Dunaújvárosi Főiskola,
Társadalomtudományi Intézet
E-mail: csiszera@mail.duf.hu
R

Abstract: In my paper I attempt to examine the negotiation process of the

Partnership Agreement from a communication point of view. The negotiation process precedes the handing in of the Partnership Agreement and that
of the Operative Programmes to the European Commission. The adoption
of the above mentioned two documents by the European Commission is a
precondition of the disbursement of the 2014−2020 development sources
for Hungary. The actuality of my research topic is shown in the fact that
it was the first time for Hungary to perform the negotiation process of the
Partnership Agreement in order to drawdown the development sources of
the 2014−2020 financial period. During the negotiation process the beneficiaries of the 9 Operative Programmes are addressed through partnership
forums and online appearence. The aim of my writing is to examen first of

Dunakavics – 2015 / 6.

17

Csiszér Annamária
[1] www.
szamitaszavam.hu
(letöltve 2014.
03. 14.)
[2] www.szechenyi2020.
hu (letöltve
2014. 04. 02.)
[3] http://
palyazat.gov.
hu
(szövegrészletek letöltve
2014. 03. 19.)

all the communication process of the negotiation based on the official web page of the negotiation process. My research question is whether the negotiation process of the Partnership Agreement was successful or not from a communication point of view? If I manage
to prove the success of the communication process during my research I will present its
elements which resulted the success. If my research results in showing a failed communication process, I will present my foundings that show the missteps and I will attemp to
suggest better communication techniques. During my research I will examine the data that
can be found on the webpage of the former National Development Agency (www.nfu.gov.
hu), moreover I will examine the homepage of the negotiation process of the Partnership
Agreement (www.szamitaszavam.hu). The comments received by the beneficiaries will be
examined by discourse analysis, while the content and format of the webpage will be analysed through a pragmatical and marketing communication viewpoint. I find it important to reveal whether the preparatory team of the negotiation process of the Partnership
Agreement has reached its aim or not. I had the opportunity to study the negotiation process from the inside (to work with the members of the preparatory team), therefore I would
like to reveal whether the preconception being in the head of the preparatory team members made it possible to convey the message of the negotiation process to the receivers, or
not. My aim is to study as well how the target group has understood the message of the
negotiation process. I will prove or confute my statements through empirical reseach data.
Keywords: Partnership Agreement, communication, discourse analysis, forum, online.

Bevezetés
Írásomban kísérletet teszek arra, hogy a Partnerségi Megállapodást megelőző egyeztetési
folyamatot kommunikációs szempontból vizsgáljam. Témaválasztásom aktualitását jelzi, hogy Magyarországnak első alkalommal kell a Partnerségi Megállapodás benyújtását
megelőzően társadalmi egyeztetési folyamatot, konzultációt folytatnia az Európai Unióból
érkező fejlesztési források lehívásának kritériumaként. Az egyeztetési folyamat részeként 8
Operatív Program kerül az online és offline konzultáció keretében véleményezésre. Kutatásom célja elsősorban az egyeztetési folyamat kommunikációs szempontból történő vizsgálata, az erre a célra létrehozott honlapokon [1, 2, 3] szereplő adatok elemzése által.
Kutatói kérdésem is erre vonatkozik, miszerint sikeres volt-e kommunikációs szempontból a társadalmi egyeztetési folyamat? Sikeresnek definiálom az egyeztetési folyamat
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kommunikációját akkor, ha üzenete eljut a kritériumként szabott mennyiségű befogadóhoz
(a pontos számokat a 3. fejezetben ismertetem), illetve ha az Operatív Programok tartalmában számottevő változás következik be a beérkezett vélemények hatására. Ha sikerül bebizonyítanom a kommunikációs folyamat sikerességét, prezentálni fogom az erre vonatkozó
eredményeket.
Amennyiben nem nyer bizonyítást a kommunikáció sikeressége, bemutatom a kudarchoz vezető lépéseket és kísérletet teszek egy sikerre vezető folyamat felvázolására. A potenciális kedvezményezettek által írt kommenteket diskurzuselemzés segítségével elemzem, míg
a weblap(ok) tartalmi és formai elemzésére a marketingkommunikáció eszközeit hívom
segítségül. Lehetőségem nyílt arra, hogy ezt a folyamatot belülről (a tervező csapat részeként tanulmányozhassam), ezért fontosnak tartom feltárni, hogy vajon a társadalmi egyeztetést előkészítő kommunikációs csapat előzetes hipotézisei beigazolódnak-e vagy sem.
Vizsgálom továbbá azt is, hogy a célközönség (Magyarország lakossága – a civil lakosság is célcsoportként szerepel, hiszen nem csak szakmai, hanem a potenciális kedvezményezettektől érkező véleményekre is számítanak, mivel az Operatív Programok szövegének
megértése nem igényel szaktudást, bármelyik érdeklődő állampolgár számára érthető nyelvezettel íródott – csakúgy, mint a szakmai szervezetek) megértették-e, illetve eljutott-e hozzájuk, az egyeztetési folyamat üzenete. Állításaimat empirikus kutatási adatokkal tervezem
bizonyítani vagy megcáfolni.

[4] Potter,
J.−Wetherell,
M. (1987):
Discourse
and Social
Psychology
Beyond Attitudes and
Behaviour.
London: Sage.

Kutatásmódszertan
A diskurzuselemzést tekinthetem írásom módszertani alapjának, melynek segítségével elemeztem a 8 Operatív Programra beérkezett véleményeket. A diskurzuselemzés a nyelv tanulmányozásának művészete, leginkább a szociálpszichológia területén, mely egy viszonylag új tudományágnak számít.
A diskurzuselemzés egyik legfőbb komponense, a nyelvi funkciókra − mint a kérés, meggyőzés, vád – történő fókuszálás.
Az emberek általában arra használják a nyelvet, hogy a valóság egyes változatait leképezzék, amelyek a társadalmi valóság változatai is egyben. Johnathan Potter és Margaret
Wetherell Discourse and Social Psychology [4] írására alapozva kijelenthetjük az alábbiakat:
1. a nyelvhasználatnak számos funkciója van, ennek a használatnak pedig számos következménye;
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[5] Magyarország Partnerségi Megállapodása a
2014−2020-as
fejlesztési időszakra.
https://www.
nth.gov.
hu/media
(letöltve
2014. 03. 03.)

2 a nyelv egyszerre konstruált és konstruktív;
3. ugyanaz a jelenség számos módon leírható;
4. ebből következően számos változója lesz a leírásnak;
A szerzők szerint kijelenthetjük, hogy az emberek állandóan változatokat konstruálnak
és újraírják az eseményeket, különösen előítélet és sztereotípia esetén. Három stratégiát
ismerünk – korlátozás, túlkódolás, szelektív olvasás – melyek segítségével módosíthatjuk a
változót, amely minden szöveg velejárója. A diskurzuselemzés, mint olyan, ebből kifolyólag ígéretes módja a kutatásnak, melyet világszerte használnak a tudósok.
A Partnerségi Megállapodás [5]
Annak érdekében, hogy megérthessük az egyeztetési folyamat fontosságát, nélkülözhetetlennek tartom részleteiben is tárgyalni, magát a Partnerségi Megállapodást.
A Partnerségi Megállapodás egy írásos dokumentum, mely meghatározott útmutatások alapján, az Európai Unió egyik tagállama által – jelen esetben Magyarország – készül,
az Európai Bizottsághoz kerül benyújtásra, annak érdekében, hogy a tagállam jogosulttá
váljon az Unióból érkező fejlesztési források lehívására.
A dokumentumban a tagállamnak be kell számolnia az ország aktuális gazdasági helyzetéről, a következő fejlesztési időszak nemzeti fejlesztési terveiről, az Operatív Programok
általános állapotáról, melyek segítségével a tagállam a fejlesztési forrásokat kívánja szétosztani, továbbá az operatív programokban foglalt tematikus célkitűzésekről és prioritásokról,
bemutatva mindegyik erősségét és gyengeségét, illetve a régiókategóriák közötti lehetséges
forrásallokációt, valamint a nemzeti fejlesztési tervek részletezését. Ezt a dokumentumot
az Európai Bizottsághoz kell benyújtani az Operatív Programokkal, és egy ún. Környezeti
Stratégiai Jelentéssel együtt. A Partnerségi Megállapodás előkészítése során tagállami kötelezettség, a tartalom potenciális kedvezményezettekkel való véleményeztetése. A társadalmi egyeztetés felületeként a kormány az internetet használja, illetve offline fórumokat.
Azt a folyamatot melynek során a kedvezményezettek véleménye meghallgatásra kerül,
nevezzük társadalmi egyeztetési folyamatnak, mely jelenlegi vizsgálatom tárgyát képezi. A
PM dokumentumát 2014. március 3-án nyújtotta be a kormány az Európai Bizottsághoz,
maga az egyeztetési folyamat pedig 2013. november 19. és 2013. december 16. között került lebonyolításra, tulajdonképpen ez az időszak képezi vizsgálatom tárgyát.

20

Dunakavics – 2015 / 6.

Európai Uniós támogatások magyar
A kutatás
Mini kutatásomban 1−1 példát ragadok ki a 8 Operatív Programra beérkezett kommentek összességéből.
A példák olvasása során választásom esetlegesnek tűnhet, azonban azért választottam ezeket a mondatokat, mert megítélésem szerint a legjobban tükrözik az egyes operatív programokra beérkezett vélemények
összességét. Mindegyik komment olvasható a www.palyazat.gov.hu oldalon.
Először is diskurzuselemzés segítségével vizsgáltam a szövegeket, majd a beérkezett kommentek számát, illetve azok tartalmi relevanciáját elemeztem.
Ezt követően a kommentelők identitását és a kommunikációs folyamatra gyakorolt hatásukat is néztem, figyelembe véve az előkészítő csapat prekoncepcióit is.

Előzetes elvárások és eredmények
A következő fejezetben megkísérlem bemutatni az egyeztetési folyamatot előkészítő csapat előzetes elvárásait. Az Operatív Programokra beérkező kommentek számát tekintve 10.000−15.000 kommentre számítottak OP-nként.
Ezt a számot a nyugat-európai tagállamokban már lebonyolított hasonló egyeztetési folyamat során
beérkezett kommentek számából lakosságarányosan becsülték meg.
A kommenteknek 2 csoportját figyelhetjük meg, egyrészt a témában jártas szakértői véleményeket,
illetve a civil lakosság kommentjeit, bár a honlapon nincs egyértelműen elkülönítve, hogy melyik vélemény melyik csoporttól ered, az csak tartalmi elemzésük után válik egyértelművé. Mindkét esetben az
OP specifikus prioritási tengelyek és speciális célkitűzések tekintetében vártak hozzászólásokat, amelyek
beépíthetőek a dokumentum végső változatába.
Kutatási eredményeim azt mutatják, hogy a beérkezett vélemények száma jóval alulmarad az előzetesen
elvárthoz képest.
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programra (MAHOP) 36 komment érkezett, a Környezeti-és
Energiahatékonysági Operatív Programra (KEHOP) 202, az Emberi Erőforrásfejlesztési Operatív Program
(EFOP) kapcsán 171, míg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tekintetében 186,
valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) vonatkozásában 93, a Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) 190, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programhoz
(VEKOP) 92, a Vidékfejlesztési Operatív Programhoz (VOP) pedig 121 vélemény érkezett.
Kutatásomból kiderült, hogy nem csak a kommentek számának vonatkozásában tévedett az előkészítő
csapat, hanem annak jellegét tekintve is. A kommentek nagy része nem az Operatív Programok prioritá-
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saira, illetve célkitűzéseire vonatkoztak, hanem a kommentelők személyes véleményét tükrözte, és csak
tágabb értelemben érintette a témát. Minden Operatív Program kapcsán egy kommentet választottam ki,
a már részletezett szempontok alapján, melyeket illusztrációképpen az alábbiakban mutatok be.
MAHOP: „Sajnos a halfogyasztás Magyarországon még elég alacsony a lehetőségekhez képest, pedig a vörös
húsoknál egészségesebb táplálék.”
KEHOP: „Fontos környezetünk védelme és annak élhetőbbé tétele.”
EFOP: „A leszakadóban lévő és a hátrányos helyzetű térségek kevés jó példától eltekintve úgy működnek mint
egy külváros, az emberek egymás mellett élnek, de nem együtt.”
GINOP: „A foglalkoztatás növelését célzó program a tervezet egyik legkiválóbb része.”
IKOP: „A foglalkoztatás növelését célzó program a tervezet egyik legkiválóbb része.”
TOP: „Az ország legelmaradottabb területein nagyon fontosnak tartom a települések fejlesztését.”
VEKOP: „Jó ötlet fejleszteni a Közép-Magyarország régiót, hiszen Budapest miatt a többi település kevésbé
részesül a fejlesztési programokban.”
VOP: „Magyarországon adottak a lehetőségek a jó minőségű, hazai termékek termesztésére és előállítására az
éghajlati adottságoknak köszönhetően.”
Elemzésem során arra a következtetésre jutottam, hogy a kommentelők 80%-a saját véleményét osztotta
meg a témával kapcsolatban, nélkülözve a szakmai hátteret, habár szakmai szervezet nevében szólt hozzá.
Legtöbbjük saját identitását helyezte előtérbe, a szakmai tartalom, illetve a szakmai szervezet bemutatása helyett. Csupán néhány vélemény tért ki az Operatív Program specifikus célkitűzéseire és prioritási
tengelyeire. A vélemények 20%-a egy OP-n belül azonos kommentelőtől származott, a vélemények duplikálását eredményezve.
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Konklúzió és javaslatok
Kutatási eredményeim fényében arra a következtetésre jutottam, hogy a Partnerségi Egyeztetési folyamat
kommunikációs szempontból sikertelen volt. A kudarc egyik oka a célcsoport (mind szakmai mind civil)
elérésének sikertelensége.
Megállapítható továbbá az is, hogy még akikhez eljutott az üzenet, azok sem értették meg a véleményezés valódi célját. Összességében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kommentelők nagyrésze úgy
érezte „nem számít a szava” és nem vette komolyan feladatát.
A kutatási eredmények fényében azt javaslom, hogy a következő társadalmi egyeztetési kampánynak
célzottabban kell a két célcsoportot (szakmai és civil lakosság) elérnie. Történhetne mindez nyugat-európai mintára (Belgiumban kisfilmeket sugároznak a médiában a társadalmi egyeztetés fontosságát hangsúlyozva, Franciaországban korábbi évek sikeres véleményezőit mutatják be, illetve azt, hogy a hozzászólásuk
nélkül mennyivel eltérőbb módon költötték volna el a fejlesztési pénzeket – hova és mire nem csoportosítottak volna forrást).
A szakmai szervezetektől, illetve a civil lakosságtól beérkező kommenteket egyértelműen el kellene
különíteni a honlapon, ugyanakkor egyiket sem kihagyva a végső szövegváltozatból.
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A Windows 10 és ami mögötte van
Összefoglalás: Noha a Windows 8 összességében kisebb erőforrást igényelt,

széleskörű támogatottsága, optimalizált szolgáltatásai és újdonságai sem
voltak elegendőek ahhoz, hogy a felhasználók körében népszerűvé váljon.
A Microsoft fejlesztői − a közelmúltban csak Windows 9-ként emlegetett –
Windows 10-zel kívántak reagálni a felhasználók visszajelzéseire.
Kulcsszavak: Windows 10, Start menü, egységesítés.

Dunaújvárosi Főiskola,
Informatikai Intézet
E-mail: ujbanyit@mail.duf.hu
R

Abstract: Althrough Windows 8 has lower hardware requiments, widespread

support, optimized sevices and new featutes these features were not enough
to become popular among the users. Developers of Microsoft wanted to respond to the feedback from users by Windows 10.
Keywords: Windows 10, Start Menu, One Product Family.

Bevezető
A Microsoft a Windows Vista 2006. évi megjelenése óta három éves ciklusonként dobja piacra kliensoldali, majd ezt követően szerveroldali operációs
rendszereit. Jelen termékfejlesztési ciklus értelmében a következő Windows
operációs rendszer megjelenése a 2015-ös évre datálódik.
A Windows Vistától kezdődően a vállalat egy új filozófiát követve fejleszti
rendszereit, a korábbiaktól eltérő koncepciók alapján. A hosszúra nyúlt fejlesztési ciklusnak köszönhetően a rendszerrel szemben támasztott elvárások
is magasak voltak, a számos újítással (pl.: WinFS fájlrendszer, új .NET keretrendszer) kecsegtetető új rendszer csupán ígéret maradt.
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A funkcionalitásbeli újítások egy része nem valósult meg, ráadásul a Vista piacra dobásának időzítése
sem volt tökéletes, hiszen a hardverpiac is jelentős átalakulásokon ment keresztül. A félkész build-ek kiszivárogtatása, a hardvergyártók rugalmatlansága egy – a legtöbb számítógép konfiguráción − kiforratlan
operációs rendszerhez vezetett.
A Microsoft a Windows 7-tel próbálta kiküszöbölni a csorbát oly módon, hogy nyitottabb volt a felhasználók visszajelzéseire. Ennek érdekében nyilvános tesztverziókat tett elérhetővé (előbb Pulic Beta, majd
RC kiadások képében) a készülő operációs rendszerből, ezzel bevonva a fejlesztésbe a végfelhasználókat
is. Az eredmény egy jól használható, mára kiforrott rendszer lett, népszerűségi mutatóit csak a Windows
XP múlta felül. 2012-re a vállalat egy teljesen új koncepcióval állt elő: a mobileszközök térhódításának
köszönhetően a Windows-rendszert mobileszközökön is használhatóvá kívánták tenni. Eme törekvés a
rendszerben egy új felhasználói felület képében mutatkozott meg.
A kezdetben Metro UI-ra keresztelt interfész felemás fogadtatásban részesült. Noha a Windows 8 ös�szességében kisebb erőforrást igényelt, széleskörű támogatottsága, optimalizált szolgáltatásai és újdonságai
sem voltak elegendőek ahhoz, hogy a felhasználók körében népszerűvé váljon. A Microsoft fejlesztői - a
közelmúltban csak Windows 9-ként emlegetett – Windows 10-zel kívántak reagálni a felhasználók vis�szajelzéseire. A rendszer első nyilvánosan kipróbálható előzetese 2014. október 1-jén Windows Technical
Preview néven látott napvilágot.

Miért Windows 10?
Amint látszik, a Microsoft az eddigi elnevezési sémától eltérő névvel illette legújabb operációs rendszerét.
A Windows Vista után ugyanis a terméknévre növekményes mintát alkalmazva előbb Windows 7, Windows 8, majd Windows 8.1 néven láttak napvilágot a soron következő rendszerek.
Habár utóbbi kiadásnál érdemes megjegyezni, hogy a tizedes pont utáni rész az első komolyabb frissítésre utal, amivel gyakorlatilag száműzték a korábban alkalmazott – jelen esetben − Service Pack 1, vagy ismertebb nevén „SP1” elnevezést (egyelőre csak az operációs rendszerek esetén, hiszen az Office programcsomagok komplex javítócsomagjai továbbra is Service Pack, illetve a hozzájuk tartozó sorszám nevével
jelennek meg). Tehát a Windows 8.1 esetén nem egy alapjaiban új operációs rendszerről van szó, csupán
a Windows 8 egy „ráncfelvarrt” változatáról, ha úgy tetszik a Windows 8.1 feleltethető meg a Windows 8
SP1-nek.
A konkurens oldalon az Apple az OSX esetében évek óta alkalmazza a „tizedespontos” sémát.
Korábban voltak információmorzsák egy – szintén ősszel megjelenő − 8.2-es variánsról is (amelyben
az egyik legfőbb fejlesztés a visszatérő Start menü lett volna), de egyelőre ez a kiadás még várat magára (a

26

Dunakavics – 2015 / 6.

A Windows 10 és ami mögötte van
Windows Technical Preview megjelenésének fényében valószínűleg nem kerül rá sor).
Időközben a Windows 8.1 felhasználók „csak” egy 2014 tavaszán megjelent Update 1 frissítés csomaggal lettek gazdagabbak. De visszakanyarodva az eredeti gondolatmenethez: Miért is lett Windows 10 a
Windows 10? Miért nem a soron következő sorszámot kapta a sokak által csak Windows 9-ként emlegetett
operációs rendszer?
A válasz több részletben bújik meg. A hivatalos indoklásban Terry Myerson a Microsoft Operating
System Group vezetője a következőket mondta: „We're not building an incremental product.” A körülmények olvasatában ez annyit jelenthet (elvonatkoztatva most az inkrementális szoftverfejlesztéstől), hogy
nem inkrementális terméket dobnak piacra, vagyis nem kell kisebb, inkrementális lépésekben haladniuk
a termékelnevezést illetően.
Másrészről puszta marketing: egy új terméknév alatt könnyebb elhitetni a felhasználóval az egységesítésre való törekvést (erről részletesen kicsit később). Ha ezt az oldalt vizsgálgatjuk, akkor felfedezhetünk
bújtatott pszichológiai hatásokat, hiszen már az elnevezéssel is próbálják azt sugallni a felhasználók számára, hogy az utód egy teljesen új, az elődtől nagymértékben eltérő (illetve elszakadni próbáló) operációs
rendszer lesz. Érdekesség, hogy az elnevezéssel kapcsolatban egyébként több pletyka is napvilágot látott.
Az egyik ilyen, hogy kompatibilitási okok miatt érdemes volt „tiszta lappal” kezdeni, mivel annó a
még DOS alapokon nyugvó Windows 9x termékvonal (Windows 95/98/ME) mellett az új operációs rendszer neve ugyanúgy 9-es számmal kezdődött volna, ami egyes programoknál kompatibilitás ellenőrzésnél
okozhatott volna gondokat.
Az elnevezések kapcsán érdemes rávilágítani a számozás és az operációsrendszer-verzió (ún. Release
Number) közötti összefüggésekre.
A legújabb információk alapján a Windows 10 esetében ugyanis változik a főverzió száma, ami az eddigi kiadásokra nem volt jellemző.
A Windows Vistától kezdődően a Microsoft operációs rendszerei NT 6-os Release Number-rel indultak. Az 1. táblázat szemlélteti a verziószámok alakulását:
1. táblázat. A verziószámok alakulása.
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[1] James Niccolai: 12
things to know about
Windows 10. (PC
World)(http://www.
pcworld.idg.com.au/
article/556363/12things-know-aboutwindows-10/)
[2] Peter Bright: Why
Windows 10 isn’t version 6 any more and
why it will probably
work. (ars technica)
(http://ars-technica.
com/informationtechnology/2014/11/
why-windows10-isntversion-6-anymoreand-why-it-will-probably-work/)

Eredetileg a Windows 10 6.4-es főverziónak indult (ami az első frissítésként
megjelent 9860-as, majd az azt követő 9879-es buildben is látható volt), később
azonban módosult az elképzelés és a 9888-as buildtől kezdve a 6-os főverziót a 10-es
váltotta fel.
A kiváltó ok minden bizonnyal ugyanaz, mint a terméknév-váltás esetében: a
régitől való elszakadás. Az éles verzióváltás fényében felvetődik egy fontos kérdés,
ami nem más, mint az alkalmazás-kompatibilitás kérdése.
A programok többsége ugyanis a Windows (kernel) verziószáma alapján azonosítja az operációs rendszert, így joggal tehetjük fel a kérdést: Mi lesz az eddig
használt programjainkkal, fognak-e futni Windows 10 alatt? A válasz: igen. Ugyanis
ameddig az ún. „Modern alkalmazások” az igazi (tehát NT 10.0-as) verziószámot
fogják látni addig a „régebbi” (desktop) alkalmazások esetében az API ugyanazt a
kis trükköt használja majd, mint a Windows 8.1 esetén: egyszerűen csak 6.2-esként
(tehát Windows 8-ként) azonosítja az operációs rendszert, így nem lesz szükség az
adott alkalmazás újraírására pusztán az új verzió támogatása miatt. [1, 2]

Ring Progression
A Microsoft mérnökei a Windows 10 esetében szeretnének minél jobban a felhasználók visszajelzéseire támaszkodni azáltal, hogy bevonják őket a készülő operációsrendszer-fejlesztésébe. Ennek érdekében indult el a Windows Insider program, amelyhez csatlakozva a nagyközönség számára is elérhetővé válnak a készülő
operációs rendszerek előzetes verziói. Ám még mielőtt a Windows Insider program
résztvevői megkapják az éppen aktuális, nyilvános buildeket, a szoftver előzetes több
fázison is keresztülmegy. A Windows 10 fejlesztése ún. gyűrűkre osztva történik
(innen a „Ring Progression” elnevezés). A Windows Insider programot három gyűrű előzi meg: Canary, OSG és Microsoft. A fejlesztési gyűrűket az 1. ábra mutatja be.
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1. ábra. A Windows 10 fejlesztésének folyamata.

Ahogy az ábráról leolvasható, a gyűrűk gyakorlatilag két nagyobb részegységre bontják a folyamatot.
A kék színnel jelölt gyűrűk (Canary, OSG, Microsoft) a belső gyűrűk, ahol az operációs rendszer fejlesztésért felelős mérnökök tesztelik a szoftver előzetest, gyűrűnként különböző validációs folyamatoknak
alávetve. A zöld színnel jelölt gyűrű pedig a végfelhasználók általi tesztelést takarja. A Canary-gyűrűbe
azok a napi buildek kerülnek ki, amelyek a legutóbbi változtatásokat tartalmazzák. Az OSG-gyűrűben
tesztelik az újdonságokat és a rendszer használhatóságát.
Amennyiben több tesztelő számára is stabilnak bizonyul, kikerül a Microsoft-gyűrűbe, ahol több ezer
Microsoft-mérnök visszajelzése alapján juthat el a Windows Insider programba abban az esetben, ha elég
stabilnak vélik azt a felhasználók számára.
A 9860-as buildben a Windows Insider-gyűrű kisebb módosításon esett át: a frissítések beállításainál a
felhasználó kiválaszthatja, hogy milyen gyakorisággal települjenek az új buildek. A változásokat a 2. ábra
prezentálja.
2. ábra. Fast és Slow Windows Insider-gyűrűk.

Dunakavics – 2015 / 6.

29

Ujbányi Tibor
[3] Gabe Aul: We’re rolling
out our first new build to the
Windows Insider Program.
(Blogging Windows)
http://blogs.windows.
com/bloggingwindows/2014/10/21/
were-rolling-out-ourfirst-new-build-to-the-windows-insider-program/
[4] Gálffy Csaba: Windows 10:
itt vannak az igazi újdonságok. (HWSW)
http://www.hwsw.hu/
hirek/52960/microsoft-windows-10-vallalat-titkositasbiztonsag-mdm-frissitesupdate.html

Az új build telepítése után a „Slow” opció az alapértelmezett. A „Fast”
opció kiválasztásával hamarabb, illetve többször kaphatunk új frissítéseket és próbálhatjuk ki az új funkciókat, azonban ez magában hordozza az
instabil(abb) rendszer veszélyét, hiszen (ahogy az ábra is mutatja) eggyel bentebbi gyűrűbe kerülünk. [3]

Új elképzelések, új modell
A Microsoft teljesen komolyan gondolja az eddigi koncepciókkal való szakítást és ez az operációs rendszerhez kiadott frissítések eddigi szisztémáját is
alaposan átrendezi.
A jövőben nem csak biztonsági és hibajavító frissítések érkeznek majd a
Windowshoz, hanem funkcionális frissítések is részét képezik majd a csomagoknak. Ezáltal a rendszer folyamatosan okosodik a főverzión belül.
A frissítések menete és a támogatás is jelentős átalakításon megy keresztül, ugyanis implementálásra kerül a (Linux oldalon már jó ideje működő)
Rolling Release – Stable Release – Long term Support modell.
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a felhasználók a frissítések beállításainál választhatnak a folyamatos frissítés, az alapértelmezett frissítés és a
kizárólag biztonsági frissítések telepítése között.
Előbbi mindig a legfrissebb funkciókat (Rolling Release), a második opció a mai gyakorlatnak is megfelelő – komolyabb funkcionális fejlesztésekkel
évente, félévente frissülő – stabilabb működést és jobb tesztelést (Stable release), a harmadik (Long term Support) pedig kifejezetten a hosszú távú stabil
működést helyezi előtérbe. [4]

„One Windows”
A Microsoft a Windows 10-zel jelentős lépést tesz a Windows termékcsalád egységesítése felé. A Windows 10-nél alkalmazott „One Product Family
– One Platform – One Store” elv értelmében mindegy, hogy a felhasználó
éppen mobileszközt (okostelefont, táblagépet, netbookot, notebookot) vagy
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asztali PC-t használ, ugyanaz az operációs rendszer fut majd mindegyik készüléken (az adott eszközhöz
igazított funkcionalitással, erről részletesebben később).
3. ábra. One Product Family.

	
  

Univerzális alkalmazások (Universal Apps) fejlesztésével pedig az adott alkalmazás minden eszközön
futtatható a mobileszközöktől kezdve a szerverekig.

Megújult Windows Store
A „One Product Family – One Platform – One Store” elv értelmében a Windows Store is megújul: eszközfüggetlenné válik, vagyis mindegy, hogy a felhasználó éppen Windows-t, Windows Phone-t vagy Xbox-ot
használ, az Appok és egyéb médiatartalmak a központi Microsoft tárolóból érhetők el.
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Start Menü
A Windows 8 felhasználók körében mutatott viszonylagos népszerűtlenségének fő oka a kezdetben Metro − később jogi viták miatt átkeresztelt − Modern UI volt, ami (részben) szakított az addig megszokott
felhasználói felülettel és mondhatni radikális újdonságokat vezetett be az új csempés felülettel, száműzve
többek között a Start menüt is. Habár annak ellenére, hogy az új felület érintőképernyővel ellátott eszközön
is könnyen kezelhető volt, hagyományos környezetben nem nyerte el a felhasználók tetszését, ezért a Microsoft illetékesei úgy döntöttek, visszahozzák a sokak által hiányolt Start menüt, ám egy minden eddiginél
újabb, modernebb köntösben.
4. ábra. A megújult Start menü.

	
  
A megújult Start menüben egyesül a hagyományos Start menü elrendezése a Windows 8-ban megismert modern felülettel. A jobb oldali sávban láthatóak az installált alkalmazások (ugyanúgy mappástól
vagy mappa nélkül), a bal oldali felületre pedig kitűzhetőek a számunkra fontosabb, gyakrabban használt
programok. Az új Start menüt lehetőségünk van teljes képernyős nézetben is használni.
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Megújult kereső
Az Windows beépített keresője ezentúl a lokális tartalmak mellett az integrált Bing keresőnek köszönhetően képes webes tartalmak keresésére is.
5. ábra. A megújult beépített kereső.

	
  

Continuum mód
A készülő új operációs rendszer egyik legnagyobb újdonsága az ún. „Continuum mode”, amely képes felismerni, hogy érintőkijelzős vagy hagyományos eszközön futtatjuk-e a rendszert. Használat közben pedig
annak megfelelően igazítja (érintőképernyős vagy egérrel/billentyűzettel vezérelt működéshez optimalizálja) a felhasználói felületet.
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„Kényelmesebb” asztal és parancssor
A Windows 8 esetében gyakorlatilag két felület volt elérhető az operációs rendszerben. Az egyik az akkor
frissen debütált Modern UI, a másik pedig a hagyományos asztali környezet. A különböző típusú alkalmazásokat (Modern App, ill. asztali alkalmazás) a rendszer külön felületen kezelte.
Ezentúl minden alkalmazás „Desktop módban” fut, függetlenül attól, hogy hagyományos asztali- vagy
éppen Modern UI-s programról van szó. További újítás még, hogy a parancssorban használható a Ctrl+c/
Ctrl+v billentyűparancs.

Megújuló rendszeralkalmazások
Az egységesítés filozófiáját követve a Microsoft a rendszeralkalmazásokat is újraírja. Például a Windows
8-ban lévő (rendszer)beállítások opció jelentősen eltért a vezérlőpulttól.
Az új beállítások alkalmazás azonban már egyre inkább közelebb hozza a két oldalt: szöveges címkék
helyett már itt is ikonokat láthatunk, természetesen az új modern felület elemeivel.
6. ábra. A megújult beállítások alkalmazás.
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Megújult Task View
Az éppen futó programok mellett több virtuális asztalt is létrehozhatunk. A programok csoportosíthatóak,
a képernyő akár négy részre is osztható.
7. ábra. A megújult ablakkezelő.

	
  

Cortana
A Windows Phone telefonok „digitális segédje” immáron a Windows 10-ben is megtalálható. Segítségével
hang alapján, élőszóban (billentyűzet vagy egér használata nélkül) kereshetünk vagy vezérelhetjük a rendszert.
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További újdonságok
A számos finomhangolás, apróbb fejlesztés és optimalizáció mellett tekintsük át, hogy milyen főbb újdonságokkal számolhatunk még a rendszer megjelenését követően:
− Action Center: A korábbi biztonsági központot leváltó, egységes rendszereseményeket jelző értesítési
felület.
− Natív MKV-támogatás: A Windows ezen túl mindenféle kodek telepítése nélkül képes lesz lejátszani a
Matroska videófájlokat.
− USB 3.1 támogatás: a legújabb USB-szabvány támogatása.
− Trackpad-gesztúrák támogatása: többujjas gesztúrák használatának lehetősége a touch padon.
− Új grafikus funkciók megjelenése: 4K, Miracast és a Game DVR funkciók támogatása.
− Új biztonsági megoldások: az új rendszer biztonságtechnikai szempontból is előrelépést nyújt. A Windows 10 egy új DLP (adatszivárgás elleni védelem) megoldást vezet be, melynek lényege, hogy egy konténer segítségével szabályozható lesz az adatok hozzáférhetősége. A fájlokat a konténerben titkosítva tárolja
és csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználónak enged hozzáférést.
− DirectX 12: A Microsoft szoftvercsomagjának legújabb verziója multimédiás alkalmazásokhoz és játékokhoz. A hardveresen DirectX 12-t támogató videókártyákon a Windows automatikusan aktiválni fogja
a funkciót.
− WDDM 2.0: A Windows 10-ben bemutatkozik a Windows Vistában debütált Windows Display Driver
Model 2.0-ás verziója. Az új verzió támogatja a DirectX 12-t, ezzel együtt a WDDM 2.0-ás grafikus meghajtókat is. Az új verzióban a hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás részeként többek között a memóriamenedzsment és a driverkezelés területén történt előrelépés.
− Spartan: A Microsoft következő generációs böngészője, amely az Internet Explorer-t hivatott leváltani.

36

Dunakavics – 2015 / 6.

A Windows 10 és ami mögötte van

Összefoglalás
Mindenképpen pozitív, hogy a fejlesztők igyekeznek bevonni a végfelhasználókat a fejlesztésekbe, ami talán az eddigi legstabilabb és legrugalmasabb
Windows operációs rendszert eredményezheti. Figyelembe a véve a Microsoft
törekvéseit és az új koncepciókat, úgy gondolom, hogy ez a szemléletmód hos�szútávon is eredményes lehet. Véleményem szerint a Windows Insider program nagy lépés volt a jól használható, kiforrott operációs rendszer felé. Külön
öröm látni, hogy a fejlesztők tényleg reagálnak a felhasználói visszajelzésekre:
az új buildekben javítják a felhasználók által jelzett hibákat, illetve figyelembe
veszik a felhasználók javaslatait.
A Windows 10 végleges (RTM) verziójának pontos megjelenési dátuma még
nem ismert (a legutóbbi információk alapján 2015 nyarán várható), de a fentiek
tükrében bátran kijelenthető, hogy egy izgalmas, sokoldalú és jól használható
szoftvert kaphatunk majd kézhez.
Említést érdemel még, hogy a Windows 10-be is beépítésre került a Hyper-V
kliens, mely lehetővé teszi virtuális gépek létrehozását és menedzselését. A
Hyper-V a virtualizáció terén alternatívát jelent a KVM vagy OpenVZ technológiákkal szemben [5, 6].
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[5] Kővári, A.−Dukán, P. (2012):
KVM & OpenVZ virtualization
based IaaS open source cloud
virtualization platforms: OpenNode, Proxmox VE, Proceedings
of the 10th Jubilee International
Symposium on Intelligent Systems and Informatics. SISY 2012.
Subotica, Serbia. Pp. 335−339.
[6] Dukán, P.− Kővári, A. (2013):
Cloud-based smart metering system, Proceeding of the 14th IEEE
International Symposium on
Computational Intelligence and
Informatics. Budapest, Hungary.
Pp. 499−502.
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A pedagógusképzéssel és -továbbképzéssel
kapcsolatos igények felmérése online
kikérdezéssel
Bevezetés
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény tanárképző központ
létrehozását rendeli el azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol a tanárképzés legalább két szakon folyik; ezen intézmények a tanárképzési rendszer
megújításának egyik kulcselemévé válnak, e feladatot erősíti és eszközeivel
támogatja is a 2014-ben induló TÁMOP 4.1.2 B 2. projektek sora.
Valamennyi − a projekt keretében létrejövő − intézmény kutatásokat indukál a tanárképzés bemeneti és kimeneti tényezőinek feltáráshoz, azaz a
képzésbe belépők, belépni szándékozók és azok igényeinek megismeréséhez,
valamint a képzést elvégzett hallgatók képzési hasznosulásáról és beválásáról
is információt gyűjt.
A projekt a tanárképző központok mellé rendeli a térségi pedagógiai szolgáltató központokat, ily módon a képzési terület egy szolgáltatási palettával
is színesedik.
A tanulmányban ismertetett kutatás célja, hogy bemutassa és elemezze
az intézményünk vonzáskörzetében lévő képzési, továbbképzési és szakmai
szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket.
A vizsgálat központi kérdése: Kvantitatív módszerekkel feltárni, hogy a
megkérdezett pedagógusoknak (N=82) milyen igényei vannak pedagógusi
életpályájuk és előmenetelük tekintetében; mely szolgáltatások azok, amelyek hiánypótlóak lehetnek számukra, milyen pedagógiai problémákkal
szembesülnek, amelyeknek megoldását a szakmai szolgáltatókra bíznák. A
kutatás kezdetekor feltételeztük, hogy a legtöbb pedagógus igénybe venne
szolgáltatásokat, melyek egyrészt saját szakmai előmenetelüket segítenék,
másrészt amelyek hozzájárulnának kompetenciáik fejlesztéséhez, hogy még
jobban megfeleljenek jelen korunk kihívásainak.
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A két megkérdezés (1. képzési és továbbképzési igények; 2. szolgáltatások iránti igények a szakmai
partnerek és közoktatási szerepelők részéről) egy online kérdőív segítségével történt, melynek kialakítása
2014 márciusában megvalósult, egyeztetve a Pannon Egyetem Tanárképző Központjával, akik részben a
mi kérdőívi kérdéseinket felhasználva, illetve az összehasonlíthatóság nyomán módosítva végezték saját
vizsgálatukat.
A kérdőíves vizsgálatunkkal Dunaújváros és térségében, vonzáskörzetében élő pedagógus kollégákat
kerestük fel, elsősorban intézményeiken keresztül, akiket a projektben létrehozott internetes fórumon
(pedhalo.duf.hu), valamint rendszeres havi hírlevelekben tájékoztattunk.
A lekérdezés időpontja 2014. április–2014. május 31. között zajlott.

A megkérdezettek alapadatai
A megkérdezettek többségében (65,1%) nők voltak, akik iskolatípusokat tekintve leginkább általános iskolában dolgoznak (58,3%). Ezen adat azért is fontos számunkra, mert jellemzően a Dunaújvárosi Főiskola
környezetében több általános iskola található, mint középfokú oktatási intézmény, ugyanakkor DF pedagógusképzéseit megvizsgálva ezen intézménytípusba tartoznak legkevésbé végzettjeink, hiszen zömmel
a középfokú szakképzés számára képzünk, főként műszaki pedagógusokat (mérnöktanárokat és műszaki
szakoktatókat).
1. ábra.
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2. ábra.

A válaszadók 9,5%-a szakiskolában, 20,2%-a szakközépiskolában, míg 11,9%-a gimnáziumban tanít.
Ez utóbbi terület sem intézményünk pedagógusképzési profilja (a közismeretei tanárképzés).
3. ábra.
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A megkérdezettek között némileg többségben vannak az egyetemi diplomával (55,6%) rendelkezők,
főiskolai diplomával a minta 44,4%-a rendelkezik.
Szakvizsgája igen nagy százalékuknak van (46,4%), néhányuknak több szakvizsgája is. A szakvizsgák
között elsődlegesen a közoktatásvezetői szakvizsga szerepel. Ez a képzés Dunaújvárosban régóta jelen lévő
képzés a BME szervezésében, s igen nagyszámú végzettet bocsátott ki.

Információk és szakmai szolgáltatások igénylése a Tanárképző Központtól
A válaszadókat arra kértük, hogy az általunk megadott szakmai szolgáltatásokat az iskolai osztályzatoknak megfelelően 1-től 5-ig osztályozzák. Ennek nyomán alakult ki az a sorrend, amely szerint leginkább
szakmai segédanyagokat szeretnének tőlünk kapni, illetve tanfolyamokra, továbbképzésekre jönnének a
DF Tanárképző Központjába. Ettől valamelyest elmaradnak említésben a kiadványok és a szakmai rendezvények, szakmai programok. S amely a legkevésbé volt vonzó szolgáltatási ajánlatunkból számukra, az
az egyéni tanácsadás volt. Bizonyára ennek összetett okaiban a nagyfokú pedagógusi leterheltség is nagy
szerepet játszik.
4. ábra.
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A következőkben szakmai szolgáltatásokat soroltunk fel a megkérdezetteknek, s arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek milyen mértékben segítenék a megkérdezettek munkáját.
1. táblázat.

átlag

szórás

4,02

1,122

3,96

1,098

Módszertani kérdésekkel kapcsolatos konzultáció.

3,93

1,028

Adaptív tanulási stratégiák alkalmazásával kapcsolatos segítség.

3,73

1,066

3,65

1,323

3,64

1,1

3,61

1,184

3,45

1,161

3,38

1,29

3,32

1,273

3,31

1,221

3,3

1,266

Jó gyakorlatok, adaptálható minták átadásával-átvételével
kapcsolatos konzultáció.
Iskolai konfliktusok kezeléséhez kapcsolódó segítség, konzultáció.

Szakmai portfólió összeállításával kapcsolatos segítség, konzultáció.
Az infokommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos
segítség.
Csoportos és egyéni hospitálás szervezése igény szerint konzultációs
lehetőséggel.
Támogatás a tanulói tudásszint-mérések és neveltségszint-mérések
lebonyolításában.
Tanárjelöltek, pályakezdő pedagógusok mentorálásával kapcsolatos
konzultáció.
Az intézményi önértékelési rendszer kialakításához, működtetéséhez
nyújtott tanácsadói segítség.
A pedagógusok és vezetők munkájának értékeléséhez nyújtott
tanácsadói segítség.
Támogatás az intézményi mérési és értékelési feladatok
tervezésében, elemzésében.

Az elemzés során megállapíthatjuk, hogy valamennyi szakmai szolgáltatás iránt van kereslet, de leginkább a jó gyakorlatokat szeretnék megismerni, a konfliktuskezelésben szeretnének jártasságot szerezni a
kollégák, valamint módszertani kérdésekkel kapcsolatban konzultálnának. (1. táblázat)
Legkevésbé az intézményi mérési-értékelési feladatokhoz és a pedagógusok, valamint a vezetők munkájának értékeléséhez kértek segítséget.
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A szakmai szolgáltatásra a megkérdezettek 36,9%-ának van igénye ebben az évben.
A Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Központja, és az annak részeként működő Térségi Pedagógiai
Központ tájékoztatási szolgáltatást kíván nyújtani a térségében, vonzáskörzetében működő intézményeknek, de leginkább a közoktatás pedagógusainak.
Ezen tájékoztatási szerepek közül a válaszadóink legnagyobb folyamatos érdeklődést a továbbképzési
lehetőségek és a szakmai, pedagógiai kérdések iránt mutattak, míg legkevésbé a pénzügyi kérdések iránt
érdeklődtek.
Ugyanakkor néhány egyéb témát is megadtak pl. mérés-értékelési területet, intézményi értékelés; megjelentek a szakmai portfólióval kapcsolatos igények, módszertani és speciális tantárgy-pedagógiai igények is.
2. táblázat.

nem
igényelnék

csak ha
aktuális

félévente
egyszer

havonta
egyszer

Folyamatosan*

szakmai, pedagógiai,
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29,6
17,3
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módszertani
2,5
16,3
36,3
25
20
kérdéskörökben
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9
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12,8
23,1
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8,9
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3,8
17,5
37,5
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16,3
kapcsolatban
online felületek
kidolgozásával,
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28,8
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18,8
22,5
aktualizálásával
kapcsolatban
továbbképzési
lehetőségekkel
2,5
18,8
26,3
22,5
30
kapcsolatban
pedagógiai
vizsgálatokkal
3,8
27,5
16,3 (például
22,5
* a folyamatos
tájékoztatás egy elektronikus
online30helpdesk szolgáltatást
jelent
egy olyan interkapcsolatban
aktív honlapot, amelyen keresztül egyedi tájékoztatás nyújtására is van lehetőség)
IKT alkalmazásával
3,8
24,1
27,8
17,7
26,6
kapcsolatban
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továbbképzési
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kapcsolatban
pedagógiai
vizsgálatokkal
kapcsolatban
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kapcsolatban
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………………………

10

28,8

20

18,8

22,5
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2,5

18,8

26,3

22,5

30

3,8

30

27,5

16,3

22,5

3,8

24,1

27,8

17,7

26,6

42,9

28,6

10,2

14,3

4,1

Válaszadóink úgy ítélték meg, hogy számukra (87,7%-ban) igen hasznos és fontos lenne egy térségi
elektronikus adatbázis (honlap) létrehozása, amelynek feladata a jó gyakorlatokkal kapcsolatos pedagógiai-szakmai információk, adatok és mintadokumentumok gyűjtése, feldolgozása és használatba adása.
Valamint a megkérdezettek jelentős csoportjának (86,3%) megítélése nyomán igény mutatkozott egy
pályázati tájékoztató rendszer létrehozására és működtetésére, amelyben lehetőség lenne pályázati partnerek keresésére. A válaszadók igényelnének egy ún. Szakmai Pedagógiai Napot, amely szakmai rendezvény
évente egy alkalommal kiemelten segítené őket a szakmai szolgáltatások igénybevételében és a továbbképzések iránti tájékozódásban is.
Pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ajánlottunk a megkérdezett pedagógusoknak, akik a következő
mértékben igényelnék azokat.
5. ábra.
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Látható módon elsősorban a segédanyagok bemutatója lenne elsődleges számukra, hiszen korábban
ezt már megjelölték, hogy milyen fontos lenne, hogy készítsünk kiadványokat, szakmai segédleteket; valamint szakmai napokon vennének részt, ahol lehetőségük adódna műhelymunkára, bemutató órák hospitálására.
A Tanárképző központ felé támasztott szolgáltatási igényekben való eltérések
vizsgálata a különféle intézménytípusoknál
A kérdőívben két kérdést érint a címben is megjelölt terület. Ezek:
− Az alábbiak közül melyik pedagógiai-szakmai szolgáltatást igényelné?
− Milyen mértékben igényelné az alábbi információkat és szakmai szolgáltatásokat a Tanárképző Központtól?
Emellett egy további kérdés kategorizálta a válaszadó intézményeket általános iskola (49 db), szakiskola
(8 db), szakközépiskola (17 db) és gimnázium (10) csoportokba.
3. táblázat.

Milyen
iskolatípusban
tanít Ön?
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konferenciák,
lehetőség
felhasználásuk
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értekezletek
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Első gondolatmenetünkben az egyes intézmények legjellemzőbb válaszait foglaljuk össze. Az adatok
alapján elmondható, hogy
− az általános iskolában 1) segédanyagok bemutatására, felhasználásuk elősegítésére, 2) szakmai napok,
bemutató órák szervezésére, hospitálási lehetőség szervezésére és a műhelymunkára, valamint a 3) az intézményi dokumentáció ellenőrzésében, elkészítésében való tanácsadásra mutatkozik igény;
− a szakiskolák esetében a 1) szakmai napok, bemutató órák szervezésére, hospitálási lehetőség szervezésére
és a műhelymunkára, 2) tájékoztató rendezvények, kistérségi konferenciák, értekezletek szervezésére, valamint a 3) az intézményi dokumentáció ellenőrzésében, elkészítésében való tanácsadásra mutatkozik igény;
− szakközépiskoláknál a 1) segédanyagok bemutatására, felhasználásuk elősegítésére, 2) szakmai napok,
bemutató órák szervezésére, hospitálási lehetőség szervezésére és a műhelymunkára, valamint 3) tájékoztató rendezvények, kistérségi konferenciák, értekezletek szervezésére mutatkozik igény;
− a gimnáziumok esetében a 1) szakmai napok, bemutató órák szervezésére, hospitálási lehetőség szervezésére és a műhelymunkára és 2) segédanyagok bemutatására, felhasználásuk elősegítésére mutatkozik igény.
Az intézmények közötti eltérések vizsgálatánál szignifikáns eredményeket nem kaptunk, ugyanakkor a
válaszok eloszlásának tükrében elmondható, hogy általános iskolában mutatkozik a legmarkánsabb igény
a szakmai programok készítéséhez nyújtott szakértői segítség igénybevételéhez. A tájékoztató rendezvények, kistérségi konferenciák, értekezletek szervezésére a szakiskolák és a szakközépiskolák, míg a szakmai
napok, bemutató órák szervezésére, hospitálási lehetőség szervezésére és a műhelymunkára a gimnáziumoknál mutatkozik inkább igény, ahogy a belső fejlesztő műhelyekhez való mentorok, segítő párok biztosítására is. A segédanyagok bemutatására, felhasználásuk elősegítésére egyedül a szakiskolákban nem mutatkozott igény, míg az intézményi dokumentáció ellenőrzésében való támogatásához a szakközépiskolák
nem kérnek támogatást.
A következő kérdés arra vonatkozott, hogy milyen mértékben igényelne információkat és szakmai szolgáltatásokat a Tanárképző Központtól a következő témakörökben:
− pedagógiai tanácsadás,
− tanfolyamok, továbbképzések,
− szakmai műhelyek,
− bemutatóórák,
− szakmai rendezvények, szakmai programok,
− szakmai segédanyagok,
− kiadványok,
− egyéni tanácsadás.
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Az eredmények alapján elmondható, hogy:
− az általános iskolák nagymértékben igénybe vennének 1) szakmai segédanyagokat, 2) tanfolyamokat és
továbbképzéseket, 3) kiadványokat, valamint 4) szakmai rendezvények és programok;
− a szakiskolák 1) kiadványokat, 2) tanfolyamokat és továbbképzéseket, 3) szakmai műhelyeket, valamint
4) szakmai segédanyagokat vennének igénybe;
− A szakközépiskolák tanárai 1) szakmai segédanyagokat 2) tanfolyamokat, tovább képzéseket, 3) szakmai
műhelyeket, valamint 4) szakmai rendezvényeket és programokat vennének igénybe;
− a gimnáziumok esetében szakmai segédanyagok, tanfolyamok, továbbképzések és szakmai műhelyek
iránt mutatkozik igény.
Az iskolák igényei között szignifikáns eltérést nem találtunk.

Továbbképzéssel kapcsolatos igények
Jól látható volt a vizsgálatunk során, hogy a továbbképzésekkel kapcsolatban a térségünkben lévő pedagógusok igényt támasztanak felénk. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk részletesen, hogy mit és hogyan
igényelnek.
Megkérdeztük a pedagógusokat arról is, hogy milyen típusú képzésekre lenne szükség. A válaszok
alapján vélhetően voltak, akik a pedagógusképzésben tanulókra, és voltak, akik a gyakorló pedagógusok
szükségleteire reflektáltak. Többek szerint módszertani képzésekre lenne szükség: ezek részben új oktatás-, részben új tanulásmódszertani ismeretek, valamint az infókommunikációs technikák használata az
oktatásban. Számos pedagógus jelezte, hogy inkább a nevelési problémákra fókuszáló képzésekre lenne
szükség, amelyeken konfliktuskezelési és mediációs technikákat sajátíthatnának el, illetve amelyek ötleteket adnának a személyiség, valamint a szociális és kommunikációs kompetencia fejlesztéséhez pl. a drámapedagógia és az élménypedagógia sikeres alkalmazásán keresztül. Akadt olyan válaszadó is, aki egyenesen
úgy gondolta, hogy gyógypedagógiai témájú képzésekre lenne szükség. Mások úgy vélték, hogy a pedagógusoknak a saját testi és főleg lelki egészségét kellene megőrizni, mert csak egészséges lelkű ember tud
egészséges személyiséget nevelni. Végül az egy-egy válaszadó által jelzett témák az egyéb kategóriába kerültek, ahol megjelent a portfóliókészítés, a pályázatírás és a mérés-értékelés is. Az ábra jól mutatja, hogy a
neveléshez kapcsolódó képzések iránti igény gyakrabban jelenik meg.
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Oktatás
IKT

módszertan

pedagógus lelki
egészsége

gyógypedagógia
Nevelés
egyéb: pályázatírás,
portólió, mérésértékelés

konfiktuskezelés

személyiségfejlesztés

A kitöltőktől megkérdeztük, hogy milyen témában igényelnének pedagógus-továbbképzést, illetve
tréninget. A két kérdésre – bár többnyire hasonló –, de nem teljesen ugyanolyan válaszokat kaptunk. A
továbbképzések esetében gyakran felmerült a szaktárgyi továbbképzés igénye: matematika, történelem,
forgácsolás, testnevelés stb. Szívesen vennének részt a pedagógusok módszertani továbbképzéseken, de
nem csak általánosságban. Többen kiemelték az IKT-eszközök és az azokhoz kapcsolódó módszerek használatát az oktatásban, valamint a differenciált oktatást: a felzárkóztatást és a tehetségfejlesztést segítő módszereket. Néhányan inkább gyógypedagógiai témájú képzésekre jelentkeznének, melyek a speciális tanulók
fejlesztésére fókuszálnak: SNI, autizmus. Többen igényelnének konfliktuskezeléssel és mediálással kapcsolatos továbbképzést. Egy kitöltő a portfóliókészítésről és a pályázatírásról tanulna – ezt az ’egyéb’ kategória
jelzi az ábrán.
Továbbképzési igények

Egyéb

Módszertani
IKT

diferenciálás

Szaktárgyi téma

gyógypedagógiai
Konfiktuskezelés

Az igényelt tréningek témái sok tekintetben mutatnak hasonlóságot a továbbképzések témáival – a válaszok azonban időnként azt sejtették, hogy a válaszadók talán nincsenek teljesen tisztában a továbbképzés
és a tréning közötti különbséggel. Olyan témákat is felsoroltak ugyanis a tréningek között (pl.: szaktárgyi
tudás fejlesztése), amelyek erre kevéssé alkalmasak. Gyakran írták a kitöltők, hogy szívesen vennének részt
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módszertani témájú tréningeken, ahol megismerkedhetnének tanulásmódszertani és IKT-s módszerekkel.
Sokan igényelnének konfliktuskezeléssel, valamint a szociális kompetencia fejlesztésével kapcsolatos foglalkozásokat, ahol gyakorolhatnák, pl. azt, hogy hogyan lehet a nehezen kezelhető tanulókkal is hatékonyan kommunikálni. Előkerült egy másik, szintén aktuális téma: a drogprevenció. A válaszadók körében
erőteljes hangsúlyt kapott a pedagógus lelki egészségének fejlesztése és a pedagógusközösség fejlesztése:
önképzés és önismeret, valamint csapatépítő tréningek.
Tréning igények
Szaktárgyi téma

Drogprevenció

Pedagógusok lelki
egészségfejlesztése

Módszertan
IKT

tanulásmódszertan

Konfiktuskezelés, szociális
kompetencia fejlesztése

Típusát tekintve a tréning jellegű és kontaktórás képzéseket részesítik előnyben, valamint az e-learninget, de szinte minimális mértékben választanák a távoktatás valamennyi felsorolt formáját.
6. ábra.
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A képzési módszerek megválasztásán túl érdekesnek és hasznosnak véltük megvizsgálni, hogy ezen
módszerek megválasztásában fellelhetőek-e eltérések abban az esetben, ha a válaszokat az átadandó ismeretek alapján elemezzük.
Kereszttáblás ábrázolás segítségével elemeztük a két kérdéscsoport összefüggéseit. Az eredmények tovább erősítik a korábban megfogalmazott eredményeket. Eszerint tartalmi kérdésektől függetlenül a tréning, a kontaktórás képzés valamint az e-learning oktatást részesítik a válaszadók előnyben.
Leginkább a 30 és a 60 órás képzéseket választanák, s valamivel több, mint kétharmaduk (73,8%-uk)
csak finanszírozott, illetve KLIK által támogatott képzésben tud részt venni. Csupán 23,8%-uk jelezte,
hogy tudja vállalni a képzés költségeit 60 ezer Ft-ig.
A képzésekkel kapcsolatos tájékozódásukat megkérdezve azt állapíthatjuk meg, hogy interneten keresnek zömmel és hírlevelek alapján tájékozódnak, de a személyes ajánlások is szerepet játszanak az információ keresésében, legkevésbé a nyomtatott sajtó orientálja a megkérdezetteket.
7. ábra.
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A Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Központja, mind a DF életében egy új szervezeti egység, mind a
magyar felsőoktatásban egy új képződmény, hiszen a 2013-as évtől kezdődően kezdtek kialakulni a tanárképző központok országosan a felsőoktatási törvény előírásai nyomán.
Saját magunk, honlapunk, tevékenységünk ismertsége szakmai létünk alapja is egyben. Ennek nyomán
arra is kerestük a választ, hogy mennyire ismernek minket a környezetünkben élő pedagógusok, tájékozottak-e szervezetünkről. A válaszadók 5-fokú skálán értékelték a Tanárképző Központ, munkatársai
tevékenységét és honlapját. Mint látható, mind a három megkérdezett területen az átlag 2 körül van, ami a
kérdés kódolásának megfelelően a „nem ismerem” válaszok többségét jelzi. Ezeken a területeken egyértelműen további lépéseket kell tennünk.
8. ábra.

A megkérdezettek az alábbi információkat látnák szívesen, azaz olvasnák a Tanárképző Központ honlapján. Ezeket a szempontokat a tartalom összeállításánál a továbbiakban figyelembe vesszük.
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9. ábra.

Hiányosságok, változtatások a pedagógusképzésben
Végül néhány, az elmúlt időszakban a pedagógus-képzést érintő változással kapcsolatban is kértük a véleményüket, azaz azt kértük, hogy ezen tényezők fontosságát határozzák meg.
Az alkalmassági vizsgát és a gyakornokok mentorálását fontosnak ítélik a megkérdezettek, míg a minősítő vizsgát és a gyakornoki időszakot már kevésbé tartják fontosnak. Feltételezhető, hogy a válaszadók
kevésbé járatosak a tanárképzés új rendszerében, hiszen a minősítő vizsga is egyfajta alkalmasságot mér,
talán jobban, mint a belépő alkalmassági vizsga, a mentorálás pedig éppen a gyakornoki időszak velejárója.
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10. ábra.

A pedagógusképzés hiányosságaira és a javasolt változtatásokra vonatkozó kérdésünk nyílt kérdés volt,
ennek ellenére sok kitöltő adott választ. A hiányosságokra és a változtatásokra vonatkozó válaszok természetesen összhangban vannak nem csupán tartalmilag, hanem abban a tekintetben is, hogy az adott
válasz milyen gyakran szerepel. A legtöbben azt nevezték meg hiányosságnak, hogy a pedagógusjelöltek
valós szakmai ismerete nem megfelelő: kevésnek találják a szakmai gyakorlat mennyiségét a képzés során. A válaszadók úgy vélik − és ez különösen a középiskolai tanárokra jellemző −, hogy a tanárjelöltek
inkább elméleti tudással kerülnek ki a felsőoktatási intézményekből. Azt is problémának érzeték, hogy a
legtöbben csak gyakorlóiskolákban szereznek tapasztalatot, amely steril környezet egy normál iskolához
képest. Szintén a gyakorlat hiányához tartozik, hogy a hallgatók nem találkoznak SNI-s gyerekekkel – ez
utóbbi megint a középiskolában tanítóknál jelentkezik nagyobb hangsúllyal −, nem tudják, hogyan kell
őket kezelni a gyakorlatban, valós iskolai környezetben, milyen hatékony módon tudják őket integrálni az
osztályközösségbe.
Több válaszadó jelezte, hogy nincs pályaalkalmassági vizsga, így nem derül ki időben, hogy a jelentkező pszichológiailag alkalmas-e a pedagógus pályára, ahogy néhányan fogalmaztak: „alkalmas-e arra, hogy
gyerekek közé kerüljön és velük foglalkozzon.” Érdekes és fontos megállapítás volt, hogy a szép magyar
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beszéd (eddig főleg a tanítóképzős alkalmasságban került előtérbe) nem feltétlenül jelenti a pszichikai
tűrőképesség meglétét a jelentkezőben, amire manapság igen nagy szükség van. Szintén többen írták a
módszertani ismertek hiányosságát: a pedagógusjelöltek nem rendelkeznek a gyakorlatban is alkalmazható módszertani ismeretekkel. Az iskolatípusok szerinti elemzésből az látszik, hogy a módszertani felkészültséget főleg a középfokú intézményekben tanítók hiányolják. A megkérdezettek közül többen jelezték,
hogy a képzésben nem kapnak elegendő neveléssel kapcsolatos ismeretet: a tanárképzés inkább a tanításra
fókuszál. Ebből viszont az következik, hogy a kikerülő pályakezdő pedagógusok nem tudnak mit kezdeni a
nehéz nevelési helyzetekkel (pl.: fegyelmezési problémák), nem rendelkeznek megfelelő konfliktuskezelési
technikával. Egy válaszadó legnagyobb hiányosságnak a pénzt tekintette.
A változtatásokra vonatkozó javaslatok között leggyakrabban a gyakorlati képzés növelése hangzott
el. A gyakorló pedagógusként dolgozó válaszadók úgy vélik, hogy sokkal több gyakorlatra lenne szükség
a képzés során. Többen jelezték, hogy ezt a gyakorlatot több iskolában, többféle tanulócsoportnál kellene
megszerezni: „a pedagógusjelöltek ne csak a gyakorlóiskolákban töltsék a gyakorlatot, hanem átlagos iskolákban, ahol valóban átlagos tanulókkal és oktatási-nevelési helyzetekkel találkoznak, és ahol lehetőségük
van megtapasztalni az SNI-s, BTM-es és HHH-s tanulókkal való foglalkozást is.” A vizsgálat nem tért ki
arra, hogy a megkérdezettek között milyen arányban vannak azok, akik csak gyakorlóiskolában, és nem
más partneriskolában szerezték első tapasztalataikat. Az ún. partneriskolák kevésbé mutatnak az átlagtól
eltérő képet a tanári feladatokról, mint a jól bejáratott gyakorlóiskolák. Mivel a gyakorlóiskola-partneriskola kérdéskört a projekt egy másik tevékenysége is érinti, lehetséges, hogy érdemes interjúk segítségével
mélyebbre ásni ezekben a tapasztalatokban.
A megkérdezettek közül többen szigorúbb pályaalkalmassági vizsgálatot végeznének, ahol a bizottság
megvizsgálná a jelölt szóbeli kifejezőkészségét (szép magyar beszéd) és a pszichikai állóképességét; valamint azt, hogy milyen hatékonyan, milyen módszerekkel tud megoldani valós pedagógiai szituációkat. Ez
utóbbiról megjegyezzük, hogy a szóban vagy írásban kreatívan megoldott nevelési helyzetek nem garantálják, hogy éles helyzetben is így fog cselekedni a jövendő pedagógus. Néhányan a módszertani képzést
erősítenék: innovatív módszerek, IKT használata az oktatásban. Új elemként jelent meg, hogy válaszadóink egy része (középiskolai oktatók) visszaállítaná a kétszakos tanárképzést. Volt olyan, aki jogi stúdiumot
is bevezetne: jogszabályok és egyéb iskolai dokumentumok (SZMSZ, házirend, NAT, kerettanterv) pontos
ismerete okán; valamint egy válaszadó felsőoktatási kurzusként vezetné be az SNI-s, BTM-s és HHH-s
tanulókkal kapcsolatos ismereteket (ezek a középiskolai tanárok képzésében általában nem szerepelnek,
ugyanakkor a gyakorlatban szembesülnek a problémákkal), illetve a velük való foglalkozást és a konfliktuskezelést.
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gyakorlat képzés
növelése

pályaalkalmassági
vizsgálat

módszertani képzés
(IKT)

egyéb (kétszakos
tanárképzés, jogi
ismeretek, SNI-s tanulók)

A pedagógusképzésre vonatkozó kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy a gyakorlatban dolgozó
pedagógusok nem igazán ismerik a tanárképzés átalakuló rendszerét, viszont örvendetes, hogy olyan javaslataik vannak a pedagógusképzés hatékonyságának fokozására, amelyek a jelen képzési rendszerben
már megvalósulnak. Az alkalmassági vizsgák iránti igény már évtizedek óta újra és újra felmerül a pedagógusképzésben, megoldása azonban problematikus. Ahhoz, hogy eredményes legyen egy ilyen szűrés,
először a szakmának egyet kellene értenie az alkalmasság fogalmában, ezután lehetne meghatározni azt,
hogy milyen módszerekkel lehet ezt vizsgálni. Ugyanakkor felvetődik az a kérdés, hogy mi a képzésnek és
a meghosszabbodott képzési időnek a szerepe a pályára való szocializálásban, a belépéskor kevésbé alkalmasak felzárkóztatásában, az összes pedagógusjelölt szakmai kompetenciáinak fejlesztésében.
A válaszadók kevéssé tudják azt, hogy a gyakorlati felkészülés ideje jelentősen meghosszabbodik, így
a kezdő tanárok remélhetően nagyobb szakmai tapasztalatok birtokában fogják kezelni a nevelési helyzeteket is.
Még egy megállapításnak helye lenne a vizsgálat eredményeinek összegezésében: nemcsak a kezdő pedagógusok szakmai-módszertani képzettségét kellene megvizsgálni, hanem a felsőoktatásban tanítókét is.
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Összegzés
A kérdőíves vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a közoktatási intézmények pedagógusai szívesen
részt vennének szakmai programokon, illetve örömmel fogadnának szakmai segédanyagokat.
Sokan úgy vélik, hogy a jelenlegi pedagógusképzés nem fókuszál kellőképpen a módszertani kérdésekre,
illetve a konfliktuskezelés technikáira, ezért fontosnak tartanák a módszertannal és a konfliktuskezeléssel
kapcsolatos konzultációkat.
A 2011. évi CXC. köznevelési törvénnyel összhangban a megkérdezettek lényeges változtatásnak vélik
a gyakornoki rendszert, ugyanakkor igénylik a mentortanárok megfelelő képzését.
Az igényelt képzések és szolgáltatások beiktatásával a Tanárképző és a Pedagógia Szolgáltató Központ tevékenységébe, intézményünk képzési portfóliója, amely korábban a műszaki pedagógusképzés palettáját
ölelte fel, új elemekkel bővül mind a projekt, mind a tanárképzés átalakulása nyomán tett előrelépések
hatására.
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Galéria
Fontos György fotói

Budapest-Őrmező
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Fontos György fotói

Budapest-Wekerle I.
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Galéria

Budapest-Wekerle II.
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Fontos György fotói

Budapest-Wekerle III.

Dunakavics – 2015 / 6.

61

Galéria

Megyer-hegyi tengerszem I.
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Fontos György fotói

Megyer-hegyi tengerszem II.
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Galéria

Kékestető I.

64

Fontos György fotói

Kékestető II.
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Galéria

Mátraháza-Ózon Hotel
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Fontos György fotói

Velencei tó - télen
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Galéria

Pácin-kastély I.
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Fontos György fotói

Pácin-kastély II.
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Galéria

Sárospatak I.
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Fontos György fotói

Sárospatak II.
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Galéria

Sárospatak III.
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Fontos György fotói

Sárospatak IV.
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Galéria

Mallorca I.
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Fontos György fotói

Mallorca II.
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Galéria

Mallorca III.
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Fontos György fotói

Mallorca IV.
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Galéria

Mallorca V.
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Fontos György fotói

Mallorca VI.
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