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 Tíz év elteltével az eget szemlélő Földlakó egy pillanatra a Columbia űrnaszád fantomjára-

tának visszatérésére is gondolhatott azon az éjszakán, amikor a telihold előtt elsikló menetrendsze-

rinti járatot észlelte.  

Reménykedhet ilyenben az embernek, hiszen idén február l-jén szomorú évfordulója volt annak, 

hogy az OV-102 jelzésű első amerikai űrrepülőgép, egyben az első olyan újrafelhasználható űresz-

köz, amelyet a világűrben kipróbáltak, a Földre való visszatérés közben, hét űrhajóssal a fedélzetén 

megsemmisült. 

 Az előadás zárógondolataként összefoglalásra került, hogy mindenki örülne annak – nem 

csak a világűr rejtelmei iránt érdeklődő sci-fi rajongók –, hogy Rick D. Husband (parancsnok), Wil-

liam C. McCool (pilóta), Michael P. Anderson, David M. Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark és 

Ilan Ramon űrhajósok tíz év elteltével akár egy fantomjáraton térjenek vissza a világegyetem di-

menzióinak sokaságából, és jelentsék: - Küldetés teljesítve! 

A TIKKK Egyesület a címlapfotóval emlékezik a megsemmisült űreszköz személyzetére. 

A TIKKK Egyesület 2013. 

február 1-jei rendezvényén a 

következőkre emlékezett:   
   

      190 éve született Petőfi 

Sándor (Kiskörös, 1823. jan. 1.) 

költő.  
 

      A Beatles 50 éve készítette 

„Please Please Me” albumát. 

A fantom visszatért 
 

 A TIKKK Egyesület 2013. február 1-jén a székhelyén tartott ismeretterjesztő elő-

adással és az űrrepülés, valamint a tudományos fantasztikum iránt érdeklődő önkéntesek-

kel folytatott kötetlen beszélgetéssel emlékezett a Columbia űrrepülőgép katasztrófájára. 

Ugyanis az amerikai Columbia űrrepülőgép 2003. február 1-jén, a tervezett leszállás előtt 

16 perccel Texas állam fölött, 60 kilométeres magasságban és 19 ezer kilométeres sebes-

séggel haladt, amikor örökre eltűnt az irányító központ képernyőiről. 
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 A TIKKK Tudományos Ismeret-

terjesztő és Kulturális Kutatási Központ 

Közhasznú Egyesület egymással össze-

függő - kutatási, tudományos, kulturális, 

örökség megőrzési, magyarsággal kap-

csolatos, kisebbségi, környezetvédelmi, 

nevelési, oktatási, stb. - tevékenységeket 

végez, és e tevékenységek tárgyköreivel 

kapcsolatos ismeretterjesztést. Az isme-

retterjesztéshez szükséges információk 

lényegében projektek keretében kerülnek 

előállításra. 

 Az Egyesület célként fogalmazta 

meg a társadalmi szervezetek tevékenysé-

gének hatékonyságát növelő tényezők 

feltárását. 

Fenti cél megvalósítása érdekében készült 

jelen tanulmány, amely az ismeretterjesz-

téssel, információ előállítással és közvetí-

téssel foglalkozó társadalmi szervezetek 

példáján keresztül - mint amilyen a 

TIKKK Egyesület -, a saját kutatási ered-

ményeket hasznosítva, elemzi a szerveze-

tek elméleti lehetőségeit oly módon, hogy 

bármely szervezet részére iránytűként 

szolgálhasson a hatékonyságnövelés ke-

resése során. 

 Elemzésem egyik legfontosabb 

megállapítása, hogy anyagi források kor-

látozottsága esetén is van lehetőség a 

szervezetek hatékonyságának javítására, 

amennyiben nem hiányzik az együttmű-

ködési készség. 

 Az elemzés tárgyát képezi azon 

lehetőségek feltárása, amelyek akkor ke-

letkeznek, amikor intenzívebbé válik egy-

egy társadalmi szervezet (továbbiakban: 

szervezet) bekapcsolódása - különösen 

valamely földrajzi vagy nemzeti struktú-

rán keresztül - a hazai, illetve nemzetköz 

munkamegosztásba, információcserébe. 

 A munkamegosztásban való 

részvétel legjellemzőbb módja az együtt-

működés, amikor egy szervezet informá-

ciókat „termel" és tapasztalatait átadja 

más szervezetnek a viszonosság elve 

alapján. Az együttműködés természetesen 

nem csak a szervezetek, hanem azok tag-

jai között is megvalósulhat. 

 

Korlátozott erőforrások 

 

 Az információk termeléséhez 

erőforrásokra van szükség: humánerőfor-

rásra (tagokra, önkéntesekre, külső közre-

működőkre), szellemi tőkére (megfelelő 

képzettségű, tapasztalatú tagokra), meg-

felelő munkaidőalapra, technikai felsze-

reltségre, stb., illetve az előzőekkel kap-

csolatos ráfordításokra. Ezek korlátozot-

tan, bizonyos keretek között állnak ren-

delkezésre. Ebből adódóan az előállítható 

információknak is van korlátja. 

 Az elemzéshez, a TIKKK Egye-

sület példájával élve, két kategóriába 

csoportosítom a szervezeti tevékenysége-

ket. Az egyikbe kiemelem a kutatási fel-

adatot, és az összes többi tevékenységet 

az egyéb feladatok kategóriájába soro-

lom. Példámban az ismeretterjesztést, 

mint információs kibocsátást olyan 

szuperordinált célnak tekintem, amely 

megjelenik úgy a kutatás kapcsán, mint 

az egyéb feladatok esetében. 

 A társadalmi közös szükséglet 

által igényelt információtömeg - össz-

hangban a szervezet tevékenységi körével 

- rendelkezik egy bizonyos szerkezettel. 

Az információ kibocsátás iránti igények 

szerkezete alapján nem mindegy, hogy 

mennyi legyen a kutatási és mennyi az 

egyéb feladatokkal kapcsolatos projektek 

száma. 

 Alapvető közgazdasági tény, 

hogy a különböző információtípusok elő-

állítására képes erőforrások összességé-

nek korlátozottsága arra kényszeríti a 

szervezetet, hogy válasszon a viszonylag 

szűkösen rendelkezésre álló információ-

előállítási lehetőségek közül. 

 

A lehetőségek határa 

 

 Tegyük fel, hogy a szervezet az 

összes erőforrását kutatási projektekre 

fordítja. Ez esetben is csupán adott maxi-

mális mennyiségű információ állítható 

elő egy adott időszakban (például egy 

évben), az erőforrások korlátozottságából 

adódóan. 

 Példánkban a szervezet rendel-

kezésére álló erőforrások teljes felhaszná-

lásával a végrehajtható - csak kutatási - 

projektek száma 5 db. (1. tábla: „F" lehe-

tőség) 

 

 
1. tábla: Az információ-előállítás lehetőségei 

 

 A másik véglet, ha kutatási pro-

jektek helyett az erőforrások 100%-át 

csak egyéb feladatok ellátásra irányuló 

projektekre fordítjuk. Ekkor is csupán 

bizonyos számú egyéb feladatot kiszolgá-

ló projektet lehet végrehajtani maximáli-

san, mondjuk 15-öt. (1. tábla: „A" lehető-

ség) 

 A két szélső lehetőség között 

még számos egyéb variáció adódik a pro-

jektek bizonyos kombinációjára. Ez igaz 

az előállítható információtípusok szerke-

zetére is. 

 Ha hajlandóak vagyunk lemon-

dani néhány kutatásból származó infor-

mációról, úgy szert tehetünk egyéb tevé-

kenységekből nyert információkra. Ezt 

úgy érhetjük el, hogy növeljük az egyéb 

projektek arányát a kutatási projektek 

rovására, azaz az 1. tábla szerinti „F lehe-

tőségtől az „A" lehetőség felé haladunk. 

Ha az „információ-előállítás lehetőségei" 

táblázatot grafikusan jelenítjük meg egy 

görbét kapunk, ami az úgynevezett lehe-

tőségek határát mutatja. 

 

  

(Folytatás az 3. oldalon) 

Lehetősé-

gek 

Kutatási 

projektek 

Egyéb pro-

jektek 

A 0 15 

B 1 14 

C 2 12 

D 3 9 

E 4 5 

F 5 0 

 Fonó Levente tanulmánya 
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A szervezetben, ha azt a teljes erőforrás-

felhasználás jellemzi, egy bizonyos infor-

mációtípus előállítása fejében mindig 

szükségszerűen le kell mondani egy má-

sik típusú információ előállításának bizo-

nyos hányadáról. Ez a helyettesítés gaz-

dasági alaptörvénye. 

Az információ-előállítási lehetőségek 

határa (A,B,C,... F pontok által meghatá-

rozott görbe) a szervezet választási lehe-

tőségeit ábrázolja. 

 Ha egy szervezet nem használja 

ki teljes egészében kapacitását 

(erőforrásait), a görbén belüli felületen 

helyezkedik el. A görbén belüli felület az 

előállított új ismeretek mennyiségét ábrá-

zolja. 

 

Hatékonyság 

 

 A hatékony (abszolút hatékony) 

szervezet mindig lehetőségeinek határán 

van. Ez esetben olyan variációk állnak 

rendelkezésére a hatékony feladatellátás-

hoz - például az l. tábla és l. ábra szerinti 

A, B, C, ... F lehetőségek és pontok -, 

amelyek a lehetőségek görbéjén helyez-

kednek (1. ábra). Ezért megállapítható, 

hogy hatékony szervezetről beszélünk, 

amikor az nem tudja növelni egy fajta 

információ kibocsátását anélkül, hogy 

egyidejűleg vissza ne fogná egy másik 

típus előállítását. Ez alapot teremthet 

arra, hogy a szervezet szakosodjon bizo-

nyos feladatokra, és létrejönnek az úgy-

nevezett komparatív előnyök. 

 Előfordulhat, hogy a szervezet-

nek éves munkatervét úgy kell összeállí-

tania, hogy a lehetőségek határa görbéjén 

belül helyezkedjen annyival, hogy megfe-

lelő szabad kapacitás álljon rendelkezésre 

a soron kívül jelentkező feladatok végre-

hajtására. Az előrelátható pótlólagos in-

formációs igények kielégítése érdekében 

és figyelembe véve a projektek iránti 

hatékonysági elvárást, csak azt cseleked-

hetik a szervezetek, hogy a lehetőségek 

görbéjén megkeresik helyüket, specializá-

lódnak, valamint keresik azokat a lehető-

ségeket, amelyek által ez a görbe az ori-

gótól kifele tolódik, növelve a projektek 

és együttműködések révén előállítható 

információk mennyiségét, azaz a görbe 

alatti felületet. 

 

Együttműködés és előnyök 

 

 Az említett információ előállítá-

si lehetőségek az együttműködés előnyei-

nek feltárásában és kihasználásában rejle-

nek. 

 A következőkben bizonyítom 

be, hogy a szervezetek, annak tagjai, a 

tagok által létrehozott munkacsoportok 

(projektek), illetve a szervezetek földrajzi 

szempontok szerinti csoportosulásai, il-

letve közösségei együttműködésében egy 

olyan lehetőség rejlik, amelyet a közöttük 

kialakítandó kapcsolat kelt életre és az 

információ- és tapasztalatcserére épül. A 

kapcsolat jellege, szorossága, hierarchiája 

adja azokat a változatokat, amelyek jelle-

mezhetik az együttműködést. 

 Az elemzés következő szakaszá-

nak célja annak vizsgálata, hogy a szerve-

zetek közötti együttműködés milyen for-

mában ölthet testet és az milyen előnyök-

kel jár. (A feltárási folyamat következte-

tései kiterjeszthetők regionális, országos 

és nemzetközi szintre is.) 

 Mint azt korábban említettem a 

szervezeti tevékenységek végterméke a 

szükségletekre épülő információ, ezért a 

szervezetek a szükségletek kielégítésé-

hez, az információk termeléséhez külön-

böző erőforrásokat használnak fel, meg-

felelő ráfordításokat vesznek igénybe. 
Az előzőekben említett fontosabb reálté-

nyezők a következők lehetnek: 

- az erőforrások, általában a humán erő-

források - a szervezet tagjainak számával 

mérve, 

- a szellemi tőke - a képzettség, a szak-

képzettség és a tapasztaltság mércéjével 

mérve, 

- az egy projekthez rendelkezésre álló 

munkaidőalap, 

- a kutatási, egyéb információ előállítási 

modellek, sémák kidolgozottsága, az in-

formáció előállítás technológiája, mód-

szere, rutinja, a visszacsatolások útján 

felhasznált információk mennyisége és 

minősége, 

- a korábbi projektek hatékonysága, hasz-

nosulásuk szintje, stb. 

Az említett tényezőkben - egyik szerve-

zetet összehasonlítva egy másik szerve-

zettel - tapasztalható különbségek az in-

formációcsere hasznának értelmezésében 

játszanak szerepet. 

 Az elemzés során felhozott pél-

dákban összehasonlítandó egységnek a 

szervezetet, tényezőnek az egy projektre 

jutó munkaidőt, közvetlen kibocsátásnak 

a szervezet által végrehajtható projektek 

számát választottam, ami az előállítható 

hasznos információk, illetőleg új ismere-

tek mennyiségét determinálja. 

 Az együttműködés egy bizonyos 

kapcsolatot feltételez a szervezetek kö-

zött. 

Az együttműködés során kialakuló kap-

csolat eredményeként információ-, illetve 

tapasztalatcsere jön létre. Az információ-

csere által realizálható előny, ami még 

több - már minőségi mércével mérhető - 

információhoz vezet egyben az együttmű-

ködés hasznát jelenti. 

 A kapcsolatot jellemezni lehet: 

szorosságával, a kapcsolatban résztvevő 

elemek alá- és fölérendeltségi viszonyá-

val, valamint komplexitásával. 

 Egy-egy szervezet együttműkö-

dés nélkül is specializálódhat egyes pro-

jekttípusokra, például a kutatási projek-

tekre vagy azon belül elmélyülhet egyes 

kutatások előkészítésében olyan mélysé-

gig, hogy egy kutatási modell jön létre. A 

specializálódás adódhat az egyéb felada-

tók ellátására irányuló projektsémák ki-

dolgozásából, amelyek igazodnak az 

adott szervezet tevékenységi köréhez. Az 

említett "szakosodás" a szervezet tagjai-

nak képzettségéből, szakmai előéletéből, 

tapasztalataiból is következhet. 

 

(Folytatás a 2. oldalról) 

 

Az információ-előállítási lehetőségek 

görbéje 

 

1. 

ábra 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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 Az együttműködő szervezetek is 

szert tehetnek abszolút előnyre egy-egy 

témában a specializálódás eredménye-

ként. Ez esetben az együttműködés abban 

teljesül ki, hogy a kapcsolatban álló felek 

a relatív, azaz a komparatív előnyökre 

építenek. Mindez a kapcsolat lazább for-

máját jelenti. 

 A komparatív előnyök leginkább 

az eltérő erőforrásokból vagy tényezőel-

látottságból adódnak. Az erőforrás ellá-

tottság időbeli változása, a változások 

növekvő vagy csökkenő üteme dinami-

zálja a komparatív előnyöket. 

 Az együttműködés szorosabb 

formája az egyes tevékenységek együtt-

végzése, amikor a kapcsolat nem az ab-

szolút előnyökre épül, hanem az egymás-

hoz való alkalmazkodásra, azaz adaptáci-

óra és kooperációra. 

 Visszatérve a kevésbé szoros 

kapcsolatra, az előnyöket érintő soron 

következő fejtegetés kulcsa az „abszolút" 

és a „komparatív" szavakban rejlik. 

 
 
Egy klasszikus példa: Ügyvédek és titkárok 

 

 A komparatív előnyök szemléltetésé-
re használt hagyományos példa a város leg-

jobb ügyvédjének az esete, aki egyben a város 

legjobb gépírója is. Vajon nem specializálódik

-e a jogra, és hagyja a gépelést a titkárára? 
Hogyan engedheti meg magának, hogy értékes 

időt áldozzon fel a jogi területen, ahol kompa-

ratív előnye nagyon nagy, azért hogy gépel-

jen, amiben hatékonyabb ugyan a titkáránál, 
de amiben nincs komparatív előnye? 

 Vizsgáljuk meg a helyzetet a titkár 

szemszögéből. Ő mindkét tevékenységben 

kevésbé hatékony, mint az ügyvéd, de az ügy-
véddel összehasonlítva relatív hátránya a 

gépelésben a kisebb. A titkárnak tehát - relatív 

értelemben - komparatív előnye van a gépe-

lésben. 

 

 

 A komparatív előnyökkel kap-

csolatos fejtegetés Dávid Ricardo nézetei-

re épül, aki az összes ráfordítást a munká-

ban kifejezve mérte. Ezért alkalmazom a 

következőkben - a példa kedvéért - ténye-

zőként kizárólag az egy projektre jutó 

munkaidőt. 

 A modern közgazdaságtan alap-

ján a bemutatásra kerülő okfejtés akkor is 

érvényes, ha nem akarunk élni a munka-

érték-elmélet feltételezésével. A már em-

lített „lehetőségek határa" görbe alkalma-

zása lehetővé teszi, hogy majd a követ-

keztetések levonásánál mellőzzük a mun-

kaidő egységeket. 

 

A komparatív előny a szervezetek pro-

jektjeiben 

 

A következőkben egy példán keresztül 

illusztrálom az abszolút és a komparatív 

előnyök fogalmát a társadalmi szerveze-

tekre vonatkoztatva. 

2. tábla 

 
Megjegyzés: A használt értékek nem valós 

adatokon alapulnak, azok csak az illusztrációt 

szolgálják. 

 

 Az információcsere fogalma 

alatt a példában tapasztalatcserét is értünk 

valamint azt, hogy az egyik szervezet a 

másik rendelkezésére bocsátja azt a pro-

jektmodellt, amelynek alapján rutinszerű-

vé válik a projektvégrehajtás (új informá-

ció előállítás folyamata) az adott témá-

ban. 

 A 2. tábla alapján megállapítha-

tó, hogy információcsere nélkül is „A" 

sz0ervezet mindkét fajta projekt esetében 

hatékonyabb, mert l egységnyi kutatási 

projekt keretében feltárt új ismerethez l 

munkaórára van szüksége és l egységnyi 

egyéb projekt keretében létrehozott új 

ismerethez pedig 2 munkaórára van szük-

sége a „B" szervezet nagyobb mértékű (3, 

illetve 4 óra) munkaidő szükségletéhez 

képest. Másképpen kifejezve „A" szerve-

zet hatékonysága, azaz l munkaóra hasz-

na tapasztalatcsere nélkül l egységnyi - 

kutatási projekt keretében feltárt - új is-

meret, illetve 1/2 egységnyi egyéb kate-

góriába tartozó új ismeret, viszont „B" 

szervezetnél l munkaóra hozadéka a kuta-

tás projekt területén 1/3 egységnyi, az 

egyéb projekt keretében pedig 1/4 egy-

ségnyi új ismeret. 

 Az is belátható a példa alapján, 

hogy „A" szervezet kétszer „drágában", 

azaz kétszeres munka-

idő ráfordítással állítja 

elő az egy egységnyi 

információt az egyéb 

tevékenységei területén 

végrehajtott projekttel, 

mint kutatási projekt 

keretében (2 munka-

óra/1 munkaóra) azaz 

az egyéb projektek 

területén relatív érte-

lemben kevésbé haté-

kony, mint „B" szerve-

zet. „B" szervezet 

ugyanis 4/3-szoros 

időráfordítással képezi az egy egységnyi 

egyéb információ mintha azt egy kutatási 

projekt keretében tenné, azaz „A" szerve-

zethez képest relatíve hatékonyabban (4/3 

kisebb, mint 2). 

Ez úgy is mondható - ha elvonatkozta-

tunk a munkaérték elmélettől -, hogy „A" 

szervezetnél egy egységnyi egyéb infor-

mációnak két egységnyi, kutatási projekt-

tel előállított információ az „ára", illetve 

„B" szervezetnél az egy egységnyi egyéb 

információ 4/3-ad egységnyi kutatási 

információra cserélhető a lehetőségek 

görbéjén. 
Megjegyzem, hogy a társadalmi szervezetek-

nek nem célja a hatékonyság ekképpen való 

(Folytatás az 5. oldalon) 

(Folytatás a 3. oldalról) 

Információ 

Projekt által feltárt egy egy-

ségnyi új ismerethez szüksé-

ges munkaidő 

  
A szervezet 

 

B szervezet 

1 egységnyi új ismeret kuta-

tási projekt keretében 
1 munkaóra 3 munkaóra 

1 egységnyi új ismeret 

egyéb tevékenységhez kap-

csolódó projekt keretében 

2 munkaóra 4 munkaóra 
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TIKKK OLDALAK 
(Folytatás a 4. oldalról) 

A tanulmány a 

TIKKK Egyesület 

kutatási tevékenysé-

gének része. 

számszerűsítése. A példa csak demonstrálja a 

hatékonyság javulási lehetőségét együttműkö-

dés révén. 

 

 Tapasztalatcsere esetén a fenti 

relatív eltérés jelenti a komparatív előnyt. 

Ezért „B” szervezetnek célszerű a példa 

szerinti egyéb cél szerinti tevékenységek-

kel kapcsolatos projektekre specializálód-

nia, annak ellenére, hogy a példa alapján 

„A" szervezet információcsere nélkül is 

mindkét területen hatékonyabb „B" szer-

vezetnél, és ezen érdekes példában mind-

két szervezetnél külön-külön a kutatások 

időráfordítása jár nagyobb hozadékkal. 

 Gyakoribb eset, amikor két szer-

vezet közül mindegyik rendelkezik egy 

olyan területtel ahol hatékonyabb. Ez 

esetben - bizonyítást nem igénylő módon 

- evidens, hogy a tapasztalatcsere előnyös 

mindkét szervezet számára. 

 A komparatív előnyök fontos 

ricardói elvét alkalmazva, az elvont 

számszerű példán keresztül bebizonyítot-

tam azt is, hogy az információ- és tapasz-

talatcsere kölcsönösen előnyös két szer-

vezet számára még akkor is, ha az egyik 

történetesen minden területen hatéko-

nyabb a másiknál. 

 

Következtetések 

 

A szervezetek közötti információcserék 

bővítik az egyes szervezetek további in-

formáció-előállítási lehetőségeit, azaz az 

origótól kifele tolják a „lehetőségek gör-

béjét" (1. ábra). 

 

Részletesen: 

 Mihelyt eltérések mutatkoznak 

e g y  s z e r v e z e t e n  b e l ü l  a 

„termelékenységben", azaz az információ

-előállítás hatékonyságában, előnyössé 

válik a specializáció és a tapasztalatcsere. 
Élve az információcsere lehetőségével 

hatékony fokú specializációt és munka-

megosztást érünk el, olyat, amely hatéko-

nyabb mintha kizárólag szervezeten belü-

li információ előállításra, modellalkotás-

ra, fejlesztésre hagyatkoznának. 

(Ügyvédek és titkárok!) 

 Mindaddig, amíg a szervezetek 

relatív hatékonyságában eltérés mutatko-

zik, minden szervezet bizonyos típusú 

információ előállítása tekintetében szük-

ségszerűen komparatív előnnyel, más 

jellegű információ tekintetében pedig 

komparatív hátránnyal rendelkezik. 

 A komparatív előnyök törvénye 

nemcsak a specializáció földrajzi sémáját 

(szervezetek és azok közösségei közötti 

együttműködés) és az információ csere 

irányát jósolja meg, hanem azt is de-

monstrálja, hogy valamennyi szervezet 

kedvezőbb helyzetbe kerülhet, továbbá, 

hogy globális szinten előállításra kerülő 

információmennyiség ebből következő 

bővülése növeli az erőforrások egészének 

hozadékát. 

 A specializációval összefüggő 

abszolút és komparatív előnyökön túl, az 

együttműködésnek fontos eredménye 

lehet a kapcsolat szorosabb formája, amit 

a kooperáció fogalmával korábban már 

jellemeztem. Megjegyzem, hogy a koope-

ráció különösen a ráfordítások oldaláról 

jelenthet előnyt. 

 A kooperáció létrejöttének egyik 

fontos előzménye az úgynevezett adaptá-

ciós előny, amelyre példa lehet a projek-

tek előkészítése során egymás elképzelé-

seihez való igazodás, alkalmazkodás, 

egymás tapasztalatainak, eredményeinek 

átvétele (olykor kisebb módosításokkal 

való adaptálása), vagy akár a projektek 

végrehajtási szakaszában az előállítói új 

ismeretek helyességét érintő álláspontok 

közelítése, pontosítása. 

 A megyéken, régiókon, ország-

határokon átnyúló, vagy akár kontinense-

ken átívelő kapcsolatok - mint amilye-

nekkel a TIKKK Egyesület rendelkezik - 

azt eredményezik, hogy még az úgyneve-

zett terciális előnyökön túl kialakíthatók 

koordinációs, illetve komplexitási elő-

nyök is, amelyek kihasználásával érdemes 

élni. 

 Jelen feltáró elemzés következ-

tetései nem csak a társadalmi szervezetek 

teljes földrajzi térbeli szerkezetére érvé-

nyesek, hanem alkalmazhatók valameny-

nyi típusú információra és felhasznált 

erőforrásra és az úgynevezett innovációs 

folyamat összes állomására, az ötlettől a 

megvalósulásig. 

 A társadalmi szervezetek közötti 

együttműködésen túl a tanulmány követ-

keztetései alkalmazhatók a társadalmi 

szervezetek és az állami, illetve önkor-

mányzati szervek, intézmények kapcsola-

tára is. Az állami, önkormányzati szervek 

a társadalmi szervezetekkel való együtt-

működésük során hasznos információkat 

kaphatnak a társadalmi közös szükségle-

tek, elvárások teljesülési szintjéről; a tár-

sadalmi szervezetek pedig a társadalmi 

elvárások megfogalmazásáról, a teljesíté-

sek minőségének javítási lehetőségeiről, 

de akár fordítva is történhet az informá-

cióáramlás, amennyiben a komparatív 

előnyök törvénye úgy diktálja. (F.L.) 

 
Felhasznált irodalom: 

Paul. A. Samuelson - William. D. Nordhaus: 

Közgazdaságtan. KJK-KERSZÖV Jogi és 
Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000. 

 

Gyertyaláng pályázatok 

I. 

Kedves Gyerekek!   

OTP Bank Nyrt. Füredi úti fiókjának önkéntes 

csapata a Benedek Elek Könyvtárral, a Jövő 

Boldogsága Segítő és Támogató Egyesülettel és 

a TIKKK Egyesülettel közösen pályázatot 

hirdet gyermekek számára halloween napi 

vidám alkotások, azaz rajzok, tárgyak, masz-

kok, jelmezek, stb. készítésére. A maszkokat, 

jelmezeket beöltözve is be lehet majd mutatni a 

díjkiosztón, amely a Benedek Elek Könyvtár-

ban, a 2013. október 31-i Halottak napi emlé-

kezéssel egybekötve kerül megrendezésre 16 

óra 30 perces kezdettel. Az alkotások leadási 

határideje és helye: 2013. október 28., Benedek 

Elek Könyvtár.  

II. 

Kedves Gyerekek! 

Az OTP Bank Nyrt. Füredi úti fiókjának ön-

kéntes csapata a Benedek Elek Könyvtárral, a 

Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesü-

lettel és a TIKKK Egyesülettel közösen rajzpá-

lyázatot hirdet gyermekek számára karácsony 

ünnepével kapcsolatosan.  

Az alkotások díjazására a Benedek Elek 

Könyvtárban 2013. december 11-én kerül sor a 

könyvtár honlapján meghirdetett időpontban. 

Bármilyen méretű és technikával készített 

rajzokkal lehet nevezni a pályázatra. Az alko-

tások leadási határideje és helye: 2013. decem-

ber 6., Benedek Elek Könyvtár. 

 

A nyerteseket az OTP Bank önkéntesei részesí-

tik jutalomban és minden résztvevő élvezheti a 

szervezők ajándékműsorát! 

Minden munkán kérjük tüntessétek fel a neve-

teket és az életkorotokat. 

 



  

Pikáns képeslapok 
 

A szemérmes, egyesek 

szerint álszent viktoriá-

nus kor lezárultával 

(1901) az addig titokban 

terjesztett akt- és ero-

tikus fotók, ha nem is a tár-

sadalom elfogadott, de 

megtűrt elemeivé léphettek 

elő. Az élő modellekről ké-

szített fotográfiákat azon-

ban - mintegy tesztelve a 

közízlést - megelőzték az 

aktot ábrázoló szobrokról, 

festményekről készített 

képeslapok, melyeket per-

sze nem sokkal később (az 

1910-es években) már kö-

vettek a legális forgalomban 

az "igazi" aktfotók is. A kis 

kollekciónk az átmeneti idő-

szak 

"pikáns" 

képeslap-

jaiból ad 

ízelítőt. 
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