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A vidé k egymá sra kö lcsö nö sen ható gazdasá gi, tá rsadalmi é s
kö rnyezeti problé má inak kezelé se a regioná lis tudomá nyok egyik
meghatá rozó terü lete. Kizá ró lag á gazati szemlé lettel a problé má k
ritká n kezelhető k sikerrel; interdiszcipliná ris é s terü leti szemlé let,
sok szempontot igyelembe vevő elemzé sek, inká bb hozhatnak
eredmé nyeket. Olyan megkö zelı́té sre van szü ksé g, amelyben a vidé k
fejleszté sé hez mindenki a maga szakterü leté n tesz hozzá valamit, é s
ezeket a hozzá adott é rté keket a fejleszté spolitikai gyakorlat
szinergiá ba tudja kapcsolni. A vidé kfejleszté s nem csak komplex
problé makö r, a megoldá sokat rendszerint é les é rdek‑ é s é rté kvitá k
szorı́tá sá ban kell keresni, alkalmazni. Az elmú lt há rom é vtizedben a
kon liktusok felerő sö dé se jellemző , amit teté ztek a hosszú tá vú
fenntartható sá g
ké rdé sé t
jellemző en
annulá ló
gazdasá gi
é rdekstruktú rá k, amelyek a vidé k organikus fejlő dé sé nek esé lyé t
jelentő sen csö kkentik.
Az MTA Regioná lis Kutatá sok Kö zpontja szervezé sé ben az első
falukonferenciá ra Vá lsá g é s kiú t cı́mmel immá r harminc é ve, 1991‑
ben kerü lt sor. Akkor a vidé ki té rsé gek é s telepü lé sek problé má i
jó ré szt az agrá rium – má ig ható – vá lsá gá bó l voltak levezethető k. A
plená ris elő adá sok tö bbsé ge is a mező gazdasá g á talakulá sá hoz
kapcsoló dott.
A
szekció kban
ré szben
ennek
sokré tű
kö vetkezmé nyeirő l szó ltak a vitá k (demográ iai, tá rsadalmi
problé má k, a munkané lkü lisé g kihı́vá sai stb.), de a vidé kkutatá s
interdiszcipliná ris jellegé t, sokszı́nű sé gé t az ö nkormá nyzá s, a
telepü lé smenedzsment ké rdé seivel, a gazdasá gi diverzi iká ció
lehető sé geivel foglalkozó é s ö koló giai szempontokat is megjelenı́tő
elő adá sok is jelezté k má r. A vidé k helyzeté nek ré szletes
megismeré sé t telepü lé si é s kisté rsé gi szintű statisztikai adatok
mellett kü lö nfé le kutatá sok (regioná lis tudomá nyi, szocioló giai,
geográ iai stb.) eredmé nyei is segı́tik. Ezek mind jelzik, hogy bá r a
vidé ki té rsé gekben mutatkozó problé má k elté rő jellegű ek é s sú lyú ak,
ö sszessé gé ben e té rsé gek helyzete (né há ny ü dı́tő , de atipikus
kivé teltő l eltekintve) a vá rosi té rsé gekhez viszonyı́tva lé nyegesen
rosszabb.
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A fejleszté s komplex folyamat, ı́gy a felzá rkó ztatá s sikeressé ge is
tö bb té nyező tő l fü gg. A falukonferenciá k egyik cé lja mindig ezen
té nyező k á ttekinté se volt annak é rdeké ben, hogy a gyakorlati
szakemberek szá má ra is fogó dzó t, haszná lható recepteket adjon
ahhoz, hogy a fejleszté sek sorá n mit é rdemes leginká bb szem elő tt
tartani. A vidé k é s a vidé ki gazdasá gok vá ltozatos, dinamikus
rendszerek is. A vidé kfejleszté s cé lja az ott é lő k é letminő sé gé nek
javı́tá sa, ezé rt a vidé ki gazdasá g teljesı́tmé nyé nek vizsgá lata
kulcsfontossá gú a vidé kfejleszté s eszkö ztá rá nak kialakı́tá sakor. Mivel
a vidé k sajá tos, nagyon ö sszetett termé szeti, gazdasá gi é s tá rsadalmi
té r, ezé rt a rurá lis té rsé gekre jellemző helyi gazdasá g is mindig
sajá tos ké pet mutat. A vidé ki té rsé gekben fontos aktivitá si terü let a
mező gazdasá g, de a vidé k termé szeté né l fogva tö bbfunkció s, vagyis a
mező gazdasá gi termelé s mellett gazdasá gi diverzi iká ció ra is szü ksé g
van, de e gazdasá gi funkció mellett a vidé k ö koló giai, tá rsadalmi,
kulturá lis, valamint lakó funkció ja egyará nt hangsú lyos. A kö tetben
valamennyi funkció megismeré sé hez talá lunk tanulmá nyokat.
Az elmú lt há rom é vtized a problé má k ú jrateremelő dé se mellett
alapvető vá ltozá sokat is hozott. A globalizá ció olyan erő vel hatott é s
hat a vidé ki terü leteken, formá lja a vidé ki miliő t, alakı́tja á t a vá ros‑
vidé k kapcsolatrendszert, ami má r a vidé krő l kialakult ké pü nket,
tudá sunkat is á tı́rja. Az a tradicioná lis vidé ki vilá g, amelyre a
mező gazdasá gi tevé kenysé gek (csalá di gazdasá gok) tú lsú lya, a
paraszti kultú ra, a termé szetkö zeli é letforma volt jellemző , má ra
gyö keresen á talakult, szinte teljesen eltű nt. Ezeket a vá ltozá sokat a
rurá lis té rsé gek irá nt é rdeklő dő kutató k folyamatosan igyelemmel
kı́sé rik, s ı́gy minden falukonferencia igyekszik a legaktuá lisabb
problé má k kö ré szervező dni. Most é ppen a pandé mia kerü lt a
fó kuszba, amely, egyelő re ú gy tű nik, tová bb nö veli a rurá lis tereink
mozaikossá gá t, a kö ztü k meglé vő fejlettsé gi kü lö nbsé geket. Egyes
vidé ki telepü lé sek szá má ra pl. az otthoni munkavé gzé s elterjedé se
ré szben nyeresé get, ré szben ú j tı́pusú kon liktusokat hozhat (ld. pl.
dzsentri iká ció ), mı́g má sutt a vá lsá g elmé lyü lé se a problé má k egyre
sú lyosabbá vá lá sá t eredmé nyezheti. Ké t dolog vá ltozatlan maradt: a
té ma sokszı́nű sé ge é s az igé ny ú gy a kutató k, mint a gyakorlati
szakemberek ré szé rő l a pá rbeszé dre.
A IX. Falukonferencia elő adá saibó l ké szü lt tanulmá nyok, ahogy
maga a konferencia is szı́nes ké pet ad mozaikos vidé kü nkrő l. Jó llehet,
egy konferenciakö tetben való megjelené s egy „rangos” folyó iratban
kö zö lt publiká ció hoz ké pest tudomá nymetriai szempontbó l alig
é rté kelhető , ı́gy egyre kevé sbé jelent prioritá st a kutató k szá má ra, á m
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mé gis: a 2021 szeptemberé ben megrendezett há rom napos, tö bb
mint ö tven elő adá snak teret biztosı́tó rendezvé ny utá n az elő adó k
tö bbsé ge nemcsak, hogy nagy ö rö mmel fogadta a kö tet tervé t, de
ré szben ki is ké nyszerı́tette azt, é s vé gü l a vá rtná l is tö bb tanulmá ny
é rkezett a szerkesztő khö z.
A vidé k sokré tű adottsá gainak kihaszná lá sa nemcsak a
mező gazdasá gbó l é lő k, é s nem is csak a vidé ken é lő k, hanem az egé sz
tá rsadalom é rdeke. Vidé kkutatá sra, falukonferenciá kra ezé rt van
szü ksé g é s ezé rt van tartó san igé ny. Mi pedig ezé rt szerveztü k a
kilencediket é s ezé rt fogjuk a tizediket is. Ahogy a konferencia, ú gy az
abbó l szü lető tanulmá nykö tet is a vidé k, a vidé kisé g szá mos
problé má já t é rinti. A szervező k é s a szerkesztő k is bizonyosak benne,
hogy nagyon sok jó l hasznosı́tható gondolatot, tudá st, kutatá si
eredmé nyt sikerü l ebben a tanulmá nykö tetben megjelenı́teni.
Forgassá k é rdeklő dé ssel, talá ljá k meg benne a legjobban haszná lható
elemeket! Es ké szü ljenek a jubileumi X. Falukonferenciá ra!
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A IX. Falukonferencia nagy mú ltú rendezvé ny, melynek elő é leté rő l
é s jö vő jé rő l ké rdeztem a Falukonferencia sorozat elindı́tó já t, Ková cs
Teré zt. A Regioná lis Kutatá sok Kö zpontjá nak¹ volt kutató ja, jelenleg a
Pé csi Tudomá nyegyetem Bö lcsé szettudomá nyi Kará nak professor
emeritá ja; a Demográ ia é s Szocioló gia Doktori Iskola mé g aktı́v tagja.
Kutatá si té má i a vidé kfejleszté s, az á talakuló mező gazdasá g tá rsadalmi
ké rdé sei, a terü letfejleszté s, a faluszocioló gia, a vá rosszocioló gia, a
dé lvidé ki magyar kisebbsé g. Tudomá nyos munká ssá ga tö bb mint
ké tszá z kö zlemé nyt jegyez, fé lezer hivatkozá ssal.
Ková cs Teré z: Megillető dve á llok itt, amikor a Falukonferenciá kró l
é s a Falukonferencia kö tetekrő l beszé lhetek. A kezdet 1991‑re tehető ,
a rendszervá ltá s utá n vagyunk, tele vá rakozá ssal, lelkesedé ssel; azt
hittü k, hogy egy jobb vilá g kö vetkezik. Az első Falukonferencia cı́me
é pp ezé rt Vá lsá g é s Kiú t lett. Má r akkor lá ttuk, hogy a
rendszervá ltá snak lesznek vesztesei is é s é ppen a falvak soraibó l
kerü l ki nagy ré szü k. Az elő adá sok alapté má ja a mező gazdasá g volt.
Ezzel messze nem akartuk a falusi té rsé gek vá lsá gá t a
mező gazdasá ggal azonosı́tani, csupá n ki szerettü k volna venni a
magunk ré szé t abbó l a vitá bó l, akkor immá r bő ké t é ve folyt a fö ld
kö rü l. Az elő adó k (kö ztü k mező gazdá szok, kö zgazdá szok é s
szocioló gusok)
sajá tos
szemszö gbő l
kö zelı́tetté k
meg
a
mező gazdasá gnak egy‑egy vá lsá gterü leté t é s keresté k helyenké nt az
abbó l kivezető utakat.
Horeczki Ré ka: Az első konferencia utá n ké t é vvel má r szervezté k
a kö vetkező t, hogyhogy sorozattá formá ló dott ez a rendezvé ny?
K. T.: Nem ú gy terveztem, hogy sorozat lesz ebbő l a konferenciá bó l,
de a legkö zelebbi apropó ja az első konferenciá nak az volt, hogy
Enyedi Gyö rgy, (aki 1983‑ban megalakı́totta a Regioná lis Kutatá sok
Kö zpontjá t első ké nt a szovjet blokk orszá gaiban) volt a fő igazgató , de
1991‑ben sajnos lekö szö nt errő l a pozı́ció já ró l majd Illé s Ivá n lett az
utó dja. Tehá t a kezdetekben Enyedi Gyö rgynek szerettü nk volna
tisztelegni ezzel a konferenciá val. Munká ssá ga elejé n ő is a

Interjú a Falukonferencia megá lmodó já val 9

mező gazdasá ggal foglakozott é s az 1980‑ban megjelent Falvaink
sorsa cı́mű kö nyve ma is alapmű azok szá má ra akik azzal a korral
foglakoznak. A má sodik Falukonferencia cı́me Kiú t a vá lsá gbó l, 1993‑
ban volt.
H. R.: A má sodik Falukonferencia cı́mé ben sokkal optimistá bb
hangot ü tö tt meg – a rendezvé nye milyen gazdasá gi‑tá rsadalmi
kö rnyezetben zajlott?
K. T.: 1992‑1993‑as é vek a mező gazdasá gbó l é lő k legkritikusabb
é vei voltak. 1993‑ban 750 ezer munkané lkü li volt Magyarorszá gon,
ennek kö zel a fele a mező gazdasá gbó l kerü lt ki. Drá mai á talakulá s
zajlott le a falun, nemcsak a nagyü zemek szü ntek meg, hanem az ú n.
má sodik gazdasá g is, amelyben az akkori falusi lakossá g dö ntő ré sze
vett ré szt. A szocialita piac ahová a magyar termé kek korá bban
á ramlottak, izeté ské ptelenné vá lt. A mező gazdasá g piaci á talakulá sa
nagyon gyorsan zajlott le, amely mé lyrehetó vá ltozá sokat hozott az
otté lő k szá má ra. Ezt a folyamatot probá ltá k az elő adó k bemutatni
ezen a tudomá nyos ü lé sen.
H. R.: Hogyan folytató dott tová bb a rendezvé nysorozat?
K. T.: A harmadik 1995‑ben a Mező gazdasá gtó l a vidé kfejleszté sig
cı́met viselte. Ezen a konferenciá n má r meghı́vtunk egy kü lfö ldi
elő adó t, é s az utá na kö vetkező k is ú gy kerü ltek meghirdeté sre, hogy
egy‑egy kü lfö ldi elő adó beszé lt a sajá t orszá ga vidé ké rő l. Az első
elő adó Philip Lowe² volt, aki az angol vidé krő l tartott elő adá st. A
ké sbbiekben aztá n megismerkedhettü nk az ı́r, a francia, a inn é s a
lengyel vidé kkel is. A té mavá lasztá st indokolta, hogy a vidé kfejleszté s
nemcsak a falusiak é rdeke, hanem a vá rosiaké é s vé gü l is az egé sz
tá rsadalomé is. A vá rosi lakossá g a turizmus, a kikapcsoló dá s, a pihené s
cé ljá bó l mennek vidé kre, é s elvá rjá k, hogy ott egé szseges, kulturá lt
kö rnyezetet, szé p tá jat talá ljanak. A negyedik falukonferencia 1997‑ben
kerü lt
megrendezé sre
a
Fenntartható
mező gazdasá gtó l
a
vidé kfejleszté sig cı́mmel. Megtartá sa fontos idő pontra esett; a parlament
á ltal elfogadott terü letfejleszté si é s terü letrendezé si tö rvé nyben a
vidé kfejleszté s, a terü letfejleszté s ú j elemeké nt jelent meg. Ugyanakkor
EU‑csatlakozá sá sunk felgyorsulá sa sorá n is egyre inká bb felé rté kelő dö tt
a vidé kfejleszté s, amelyet az elkö vezendő há rom konferenciá n is
vizsgá ltunk. 2000‑ben az Integrá lt vidé kfejleszté s, 2003‑ban A vidé ki
Magyarorszá g az EU csatlakozá s elő tt, 2007‑ben a Vidé ki Magyarorszá g
az EU csatlakozá s utá n cı́mmel hirdettü k meg a konferenciá kat. Kilenc é v
szü net utá n 2017‑ben volt a Vé gletek vidé ken a nyolcadik
Falukonferencia, de ezt má r nem é n szerveztem.
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H. R.: Milyen volt a konferencia szervezé se, mekkora „stá b”
segı́tette a munká t?
K. T.: Az első hé t falukonferenciá t jó magam szerveztem, persze
rengeteg technikai segı́tsé get kaptam az RKK‑tó l. Konferenciá t
szervezni nem kö nnyű dolog – ma sem az – de nekü nk talá n mé g
nehezebb volt a helyzetü nk, mint a mai szervező knek. Egyetlen egy
emailcı́m se volt, mobiltelefon se volt, a laká somban nem volt
vezeté kes telefon, csak a munkahelyemen volt vonalas telefon. De
mindannyian lelkesek voltunk é s az első falukonferencia vé ge felé
megszü letett a gondolat, hogy ezt folytatni kell. Kellenek az ilyen
rendezvé nyek, a kö zö s gondolkodá s. Igy alakult, hogy a
Falukonferencia a szakma talá lkozó já vá vá lt.
H. R.: A konferencia ké zzel fogható produktumai a kö tetek,
amelyek a KRTK RKI kö nyvtá rá ban bá rki szá má ra hozzá fé rhető ek,
valamint online is elé rhető ek³.
K. T.: Igen, minden konferencia utá n kö tetek is szü lettek. Mé g
abban az é vben, mindenki aki leadta elő adá sá nak ı́rá sos vá ltozatá t,
annak tanulmá nya megjelent a kö tetben. Ugy gondolom, hogy ezek a
tanulmá nyok nagyon fontosak mé g ma is. Akkoriban az esemé nyek
nagyon gyorsan é s radiká lisan zajlottak le. A kortá rs kutató k
megö rö kı́tetté k azokat az esemé nyeket ú gy, ahogyan ő k akkor lá ttá k,
amibő l sokat tanulhatunk ma is.
Az első kö tetetben megné ztem, hogy kik ı́rtak é s ö t olyan szemé lyt
talá ltam, akik a IX. Falukonferencia valamelyik napjá n is elő fognak
adni: Ková cs Katalin, Pá lné Ková cs Ilona, Ková cs Dezső , Ková cs Teré z
é s Hajdú Zoltá n.
H. R.: Visszagondolva hogyan é rté keli a konferencia‑sorozatot, mi a
vé lemé nye a IX. Falukonferenciá ró l?
K. T.: Nagyon fontosnak tarom, hogy a rendszervá ltá s utá ni
vidé kkutató generá ció tagjai é veken keresztü l ö sszejö ttek, hogy
bemutatassá k, megvitassá k a vidé k legidő szerű bb problé má it. 1993‑
ban Illé s Ivá n fő igazgató egyik ö sszejö vetelü nk alkalmá val azt
mondta, hogy a falukonferenciá k az RKK legnagyobb renzvé nyei. Az
akkori falukonferenciá k á ltalá ban 100‑120 fő ré szvé telé vel egy
szakmai talá lkozó , együ ttlé t é s kö zö s gondolkodá s szı́nterei voltak.
Mivel az elő adó k le is ı́rtá k azt amit elmondtak é s mi kö tetbe
szerkesztettü k a tanulmá nyokat, ı́gy hozzá já rultak ahhoz, hogy az
utá nuk kö vetkező generá ció is lá sson valamit abbó l a vilá gbó l, aminek
nem volt a ré szese. Ennek hiá nyá ban azt a kort csak mai szempontbó l
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né zve tudná nk é rtelmezni. Orü ltem annak is, hogy kilenc é v szü net
utá n 2017‑ben Pé csett sor kerü lt a VIII. Falukonferencia
megtartá sá ra, sajnos az ott elhangzott elő adá sok kö tetbe
szerkeszté sé re má r nem kerü lt sor. Viszont nagy ö rö m szá momra,
hogy a IX. Falukonferenciá ra is sor kerü lt é s itt má r a kö tet is
megszü letik. Egy kutató szá má ra nincs nagyobb ö rö m, mint lá tni azt,
hogy az amit elkezdett, kollé gá i né lkü le is tudjá k folytatni.
H. R.: Hogyan é rté keli a mai magyar vidé k helyzeté t? Talá ltak a
falvak kiutat a vá lsá gbó l?
K. T.: A mai vidé k a rendszervá ltá s utá ni helyzethez ké pest is
nagyon megvá ltozott. Ugyanazok a tendenciá k jelennek meg ná lunk is
mint Nyugat‑Euró pá ban, csak é ppen megké sve é s a megké settsé gbő l
fakadó an kicsit azé rt má ské ppen. Ezt pedig abban lehetne
megragadni, hogy nagyon lecsö kkent a vidé k termelő szerepe é s
megnő tt a szolgá ltató funkció ja. A fö ldhaszná lat mező gazdasá gi
jellege tová bbra is fenmaradt, bá r az elmú lt 30 é vben egyre nagyobb
terü leteket vontak ki a mező gazdasá gi mű velé s aló l, aminek oka az
ipari‑ é s lakosá gi é pı́tkezé s, infrastrukturá lis beruhá zá sok. Angliá ban
pé ldá ul 1945‑ben olyan tö rvé nyt hoztak, hogy magá né pı́tkezé s cé ljá ra
mező gazdasá gi terü letet nem lehet mű velé s aló l kivenni é s
belterü letté nyilvá nı́tani. Ez a tö rvé ny ott azó ta is é rvé nyben van.
Fontos kiemelni, hogy a magyar falvakban má r az 1970‑es
né pszá mlá lá s alkalmá val tö bben dolgoztak az iparban, mint a
mező gazdasá gban. Má ra má r a foglalkoztatá s terü leté n tová bbi
nagyfokú á talakulá s tö rté nt a szolgá ltatá sok irá nyá ba. Ezeket a
tendenciá kat nemcsak a falusiak, hanem a vá rosiak is alakı́tjá k. A
vá rosiak elindı́tottá k a szuburbanizá ció t, Budapest é s a nagyobb
vá rosok kö rnyé ké n, majd a dzsentri iká ció t is, de azt má r a vá rosoktó l
tá voli terü leteken hajtottá k vé gre. Ennek sorá n kö zé p‑é s felső kö zé p
osztá lybeliek jelennek meg az elné ptelenedő , elö regedő , de szé p
termé szeti kö rnyezetben lé vő falvakban. Akik ott felvá sá roltá k az
ü resen á lló há zakat é s vá llalkoznak, vagy má sodik otthont hoznak
lé tre. Ezzel pá rhuzamosan a falusi turizmus kü lö nfé le formá i, fő leg a
gasztronó mia é s fesztivá lturizmus soha nem lá tott né pszerű sé gnek
ö rvend vidé ken. Ez a gyors á talakulá si folyamat ú j problé má kat vet
fel, pé ldá ul az ő slakosok é s a bekö ltö ző k kö zö tti kon liktusosokat,
amelyek jó ré szt az elté rő é letstı́lus, magatartá smintá k é s nagyon
elté rő egyé ni é letstraté giá k ö sszegyeztethetetlensé gé re vezethető k
vissza.
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H.R.: Mit taná csol a X. Falukonferencia leendő ré sztvevő inek,
elő adó inak?
K. T.: Azt, hogy vé gezzenek szisztematikus empirikus kutatá sokat a
falvakban é s szerezzenek ismereteket azokró l a folyamatokró l é s
emberi sorsokró l amelyek ma jellemzik az otté lő embereket é s
kö zö ssé geket. Kutatá saikbó l ké szı́tsenek konferencia elő adá sokat,
majd azt ı́rjá k meg tanulmá ny formá ban is. Ehhez az is kell, hogy ma
is legyen/legyenek falukonferencia szervező k; az ő feledatuk az, hogy
megoldjá k, hogy a konferencia elő adá sokbó l kö tet is legyen.

Jegyzetek
¹ A Regioná lis Kutatá sok Kö zpontjá nak tö rté nelmé rő l bő vebben: http://rkk.hu/hu/
az_rki/az‑intezet‑bemutatasa.html

² Philip Lowe a Newcastle Egyetem professzora volt (1950.03.29.‑2020.02.17.)
³ http://www.rkk.hu/hu/kiadvanyok/magyar_nyelvu_kiadvanyok
falukonferencia_kotetek/falukonferencia_1_.html
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Bevezetés
A IX. Falukonferenciá n, Pé csett tartott elő adá s azt a ké rdé st
szá ndé kozott megvá laszolni, hogy a globá lis gazdasá gi vá lsá gbó l
tö rté nő kilá balá s, amely a magyar vidé ken é lő k szá má ra is
szá mottevő elő re lé pé si lehető sé get hozott, mennyiben é rintette a
telepü lé shá ló zat egé szé t, elindult‑e a leghá trá nyosabb helyzetű
telepü lé si kö r ré gó ta vá rt é s ó hajtott felzá rkó zá sa, vagy a fejlő dé s
ellené re fennmaradt, hovatová bb nő tt a kedvező é s kedvező tlen
helyzetű telepü lé sek kö zö tti szakadé k.
A vá ltozá s mé ré sé re alkalmas elemzé si keretet a korá bban Bihari
Zsuzsanná val, majd Koó s Bá linttal kidolgozott „telepü lé si
klaszterek” adtá k, amelyek az ú n. „telepü lé si szegé nysé gi
kocká zatot” kifejező , komplex mutató ¹ ö tö dei menté n mutatjá k a
telepü lé sek tá rsadalmi ö sszeté tel szerint hierarchiá ba rendezhető
csoportjait (Ková cs, 2012, 2013; Koó s–Ková cs, 2018). Egy korá bbi
tanulmá nyomhoz visszanyú lva (Ková cs, 2005) a telepü lé s‑osztá lyok
fogalmá t metaforaké nt haszná ltam a prezentá ció ban, utalva azokra
a komplex mutató á ltal kifejezett strukturá lis té nyező kre, amelyek
meghatá rozzá k a telepü lé sek é s csoportjaik tá rsadalmi
osztá lyoké hoz hasonlatos, té rbeli, tá rsadalmi é s piaci kö rü lmé nyek
á ltal formá lt alá é s fö lé rendeltsé gi viszonyait².
Az elemzé s fó kuszá ban a magyar vidé ki telepü lé s‑á llomá ny á ll,
amely a kö zsé gek, nagykö zsé gek é s a tı́zezer fő né l kevesebb ott
lakó t szá mlá ló telepü lé seket tartalmazza. Ettő l elté r az Eurostat
á ltal haszná lt, a né psű rű sé g (population grid) é s a telepü lé s‑
hatá rok alapjá n meghatá rozott vidé k‑fogalom³. Az itt de iniá lt
vidé ki té rben tapasztalt tá rsadalmi vá ltozá sok bemutatá sá ra kerü l
sor – euró pai ö sszehasonlı́tá sban – a tanulmá ny első ré szé ben,
amelyet a „telepü lé s‑osztá lyok” szerinti elemzé sek kö vettek.
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Szegénység Magyarország és Európa vidéki térségeiben
A magyar é s az euró pai vidé ki terekben jelen lé vő szegé nysé g é s
deprivá ció mé rté ké nek é s e mé rté k vá ltozá sá nak é rzé kelteté sé re ké t
EU 2020‑as indiká tor lá tszik ké zenfekvő nek, az egyik az alacsony
munkaintenzitá sú há ztartá sokban é lő k, a má sik a sú lyos anyagi
deprivá ció t elszenvedő há ztartá sok ará nya.
Az 1. á bra az Euró pai Unió makro‑ré gió i⁴ szerint mutatja az
alacsony munka‑intenzitá sú há ztartá sok ará nyá t 2007 é s 2019
kö zö tt, az ú j tagá llamok együ ttes adatai mellett kiemelve
Magyarorszá g adatait. 2007‑ben az alacsony munkaintenzitá sú vidé ki
há ztartá sok ará nyá t tekintve Magyarorszá g az unió s á tlagná l sokkal
rosszabb mutató val (13,9%) a 24. helyen á llt az EU tagá llamainak
rangsorá ban. 2019‑re azonban mind az unió (7,2%), mind a szű kebb,
poszt‑szocialista ré gió á tlagá ná l (6,9%) kedvező bb adatot produká lt
(5,6%), ami kifejezi a vidé ki há ztartá sok tagjainak munká hoz jutá si
lehető sé geiben bekö vetkezett, kivé telesen gyors é s haté kony
javulá st⁵.
1. á bra: Az alacsony munkaintenzitá sú há ztartá sokban é lő k⁶ ará nya (0‑59 é ves
né pessé g) Euró pa vidé ki terü letein
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Forrá s: Sajá t szerkeszté s az Eurostat adatai [ilc_lvhl23] alapjá n
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Nem ez a helyzet a sú lyos anyagi deprivá ció t⁷ mé rő index
eseté ben. A 2. á bra egyré szt vilá gosan jelzi a poszt‑szocialista
orszá gok vidé ki té rsé geiben kimutatható sú lyos anyagi deprivá ció nak
az
EU
ré gi
tagá llamai
makro‑ré gió ihoz
ké pest
mé rt,
nagysá grendekkel nagyobb ará nyú jelenlé té t, má sré szt Magyarorszá g
sú lyos é rintettsé gé t. Sajná latos, hogy mikö zben a globá lis vá lsá got
kö vető
gazdasá gi fellendü lé s é veiben Magyarorszá gon is
szá mottevő en csö kkent az anyagi deprivá ció á ltal sú jtott há ztartá sok
ará nya, tehá t az orszá g javı́tott sajá t (abszolú t) helyzeté n, ugyanakkor
a tö bbi tagá llamhoz mé rt relatı́v helyzete romlott 2007‑hez ké pest,
amikor a 28 tagá llambó l né gyet elő zö tt meg (Lengyelorszá g,
Lettorszá g, Romá nia, Bulgá ria), mı́g 2019‑ben csupá n há rmat
(Gö rö gorszá g, Romá nia, Bulgá ria).
2. á bra: Sú lyos anyagi deprivá ció a magyar é s az euró pai vidé ki há ztartá sokban
2007‑2019 (%)
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Forrá s: Sajá t szerkeszté s az Eurostat adatai [ilc_mddd23] alapjá n

Vagyis a magyar deprivá ció s index é rté ke messze az unió s á tlag
fö lö tt maradt (12%, tö bb mint ké tszerese a 2019. é vi, 5,4%‑os unió s
á tlagnak) é s jó val magasabb a ré gió , a poszt‑szocialista orszá gok
mutató inak á tlagá hoz ké pest is (9,9%), ami a dolgozó i szegé nysé g
hangsú lyos vidé ki jelenlé té re utal.
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A település‑állomány „osztálytagolódása”
Amint a bevezető ben errő l szó volt, a telepü lé s‑osztá lyokat egy
komplex mutató é rté kei alapjá n hoztuk lé tre ú gy, hogy kvintilisekbe
rendeztü k a telepü lé seket a legkedvező bb tá rsadalmi ö sszeté telű ,
mó dos telepü lé si kö rtő l a legkedvező tlenebb tá rsadalmi ö sszeté telű
(é s helyzetű ) szegé ny telepü lé sekig. A kü lö nbö ző jogá llá sú é s
né pessé gszá mú ⁸ telepü lé seknek a telepü lé s‑osztá lyok szerinti
megoszlá sá t mutatja a 3. á bra.
3. á bra: A telepü lé s‑á llomá ny megoszlá sa a telepü lé s‑osztá lyokban (%)

Legrosszabb társadalmi összetételű, szegény

Átlagosnál rosszabb összetételű

Átlagos összetételű

Átlagosnál jobb összetételű

Legkedvezőbb összetételű, módos
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Forrá s: Sajá t szerkeszté s a ’Telepü lé sek szegé nysé gi kocká zata’ adatbá zisbó l⁹

A gra ikon á ltal á brá zolt ké p az elő zetes vá rakozá sokat igazolja, azt
t.i., hogy a telepü lé sek jogá llá sa (é s té nyleges funkció i) alapjá n
elkü lö nü lő csoportjainak telepü lé s‑osztá lyok szerinti eloszlá sa
egyenlő tlensé geket mutat: a nagyvá rosi kö r a ké t legjobb tá rsadalmi
ö sszeté telű é s helyzetű telepü lé s‑osztá lyba tartozik, é s a tı́zezer fő né l
né pesebb vá rosok zö me is ezt a ké t telepü lé s‑osztá lyt gazdagı́tja.
Ugyanakkor a vidé ki telepü lé sek reprezentá ció ja a kedvező stá tusú
telepü lé s‑osztá lyokban alacsonyabb ső t, a legkedvező tlenebb
tá rsadalmi helyzetű telepü lé seket tö mö rı́tő telepü lé s‑osztá lyban
kizá ró lag vidé ki telepü lé sek szerepelnek. Az té má nk szempontjá bó l
leginká bb relevá ns indiká torokkal mutatja be a telepü lé s‑osztá lyok
legfontosabb jellemző it az 1. tá blá zat.

Forrá s: Sajá t szerkeszté s a ’Telepü lé sek szegé nysé gi kocká zata’ adatbá zisbó l¹⁰

Vidéki
Település- Lakónépesség, Népesség- A magukat cigány Tartós munkanélkü- SZJA adófizeEgy
Egy adózóra
települések
arány
2019
arány
(romani, beás)
liek és közfoglalkoztők 15-64
adózóra
jutó havi
száma
2011
2019.
nemzetiségűnek
tatottak együttes
éves lakóné- jutó havi jövedelem a
vallók lakónépes- aránya a 15-64 éves
pesség %- jövedelem legkedvezőbb
ségben vett
népesség %-ában
ban vett
(FT) 2019
pozíciójú
aránya 2011
aránya
településosztály %ában
Adathiány (új
94
3,1
132 045
3,3
3
4
78
209 996
87
települések)
Legkedve538
17,8
1 122 782
27,7
1
1
78
241 154
100
zőbb összetételű, módos
Átlagosnál
575
19,1
836 362
20,6
2
3
79
201 997
84
jobb összetételű
Átlagos
590
19,6
819 627
20,2
4
5
79
180 169
75
összetételű
Átlagosnál
609
20,2
699 993
17,3
7
9
77
162 357
67
rosszabb
összetételű
Legrosszabb
610
20,2
444 965
11,0
19
16
72
135 336
56
társadlmi
összetételű,
szegény

Településosztályok

1. tá blá zat: A telepü lé s‑osztá lyok né há ny demográ iai,
munkaerő ‑piaci é s jö vedelmi jellemző je a vidé ki telepü lé s‑á llomá nyban
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A
tá blá zat
adataibó l
a
kontrasztokat
kiemelve:
a
legkedvező tlenebb tá rsadalmi ö sszeté telű telepü lé sek csoportjá t,
vagyis a legalsó telepü lé s‑osztá lyt, ahol a né pessé g 11%‑a é l (tö bbek
kö zö tt) az jellemzi, hogy az itt é lő k a legfelső telepü lé s‑osztá lyban
é lő k á tlagos havi jö vedelmé nek csak kevé ssel tö bb, mint a felé vel
rendelkeznek, pedig az SZJA adó izető k szá ma tekinteté ben csupá n 6
szá zalé kpontos elté ré s van a ké t „osztá ly” kö zö tt. Ez az adat
megerő sı́ti, hogy a dolgozó i szegé nysé g nagyon sok csalá dot sú jt az
ebbe a csoportba tartozó telepü lé seken é lő k kö zü l. A nyı́lt
munkaerő piacró l tartó san kı́vü l maradó , de regisztrá lt, vagy a
kö zfoglalkoztatá s keretei kö zö tt dolgozó munkavá llalá si korú
né pessé g ará nya 16% eme legalsó telepü lé s‑osztá lyban, é ppen
tizenhatszorosa a legkedvező bb helyzetű telepü lé s‑osztá lyban é lő
szerencsé seké nek, ami a foglalkoztatá si lehető sé gek tová bbra is
fenná lló sú lyos nehé zsé geire utal ebben a telepü lé skategó riá ban.
Vé gü l, de nem utolsó sorban, a kiemelt jellemvoná sok kö zö tt kell
megemlı́tenü nk,
hogy
lakossá gará nyukat
tekintve
eme
legkedvező tlenebb tá rsadalmi ö sszeté telű telepü lé s‑osztá lyban a
legmagasabb a magukat cigá nynak (romá nak, beá snak) valló
hon itá rsaink jelenlé te, a 2011. é vi né pszá mlá lá s adatai szerint 19%.
Ebben a vonatkozá sban tizenkilencszeres a kü lö nbsé g a legrosszabb
é s a legjobb helyzetű telepü lé sosztá lyok kö zö tt. Tekintettel arra, hogy
a cigá ny né pessé g becsü lt ará nya rendszerint tö bbszö rö se a
né pszá mlá lá sokban szereplő adatokbó l kalkulá ltnak, tú lzá s né lkü l
nevezhetjü k a legalsó telepü lé s‑osztá lyt gettó sodó nak. A 4. á bra az ö t
telepü lé s‑osztá lyokba
sorolt
telepü lé s‑á llomá ny
té rbeli
elhelyezkedé sé t mutatja
A jogá llá s é s telepü lé s‑mé ret szerinti osztá lyozá s eredmé nyé hez
hasonló an a té rké p is olyan té rszerkezetet á brá zol, ami nagy
meglepeté sekkel nem szolgá l. A megszokott mintá zatot mutatjá k az
orszá g ké tharmadá ban sziget‑szerű en, a kö zponti té rsé gben é s az
é szak‑nyugati orszá gnegyedben tö mb‑szerű en megjelenő , kedvező
tá rsadalmi ö sszeté telű telepü lé s‑csoportok, amelyek nyú lvá nyai
Eszak‑ Eszak‑Kelet irá nyá ban a Duna a 2. szá mú autó ú t é s a 3. az
autó pá lya nyomvonala, tová bbá a Kö zé p‑ é s Nyugat‑Duná ntú l
nagyvá rosi é s Balaton parti ö vezetei felé terjednek. A kontrasztot
első sorban a dé l‑duná ntú li é s é szak‑magyarorszá gi apró falvas,
tová bbá az alfö ldi hatá r menti ö vezetek jelentik, ahol a legalsó
osztá lyba tartozó telepü lé sek sorakoznak. Az é szak‑nyugati hatá rszé l
telepü lé seinek egyö ntetű en kedvező helyzete– amely é les kontrasztot
mutat a tö bbi hatá r menti té rsé g tá rsadalomszerkezeté vel – igazolja,
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4. á bra: A magyar telepü lé s‑á llomá ny té rbeli elhelyezkedé se
osztá ly‑kategó riá k szerint

Forrá s: A té rké pet Szabó Tamá s ké szı́tette az 1. tá blá zat telepü lé si szintű adatai alapjá n.

hogy milyen fontos hú zó erő t jelenthet, vagy é ppen remé nytelen
megrekedé st induká l a hatá r „má sik oldala”, a gazdasá g hú zó vagy
taszı́tó ereje, a kö lcsö nö s né pessé gá ramlá s jelenlé te vagy hiá nya é s
annak tá rsadalmi tartalma. A szomszé dsá gi hatá s, a té rsé gi lé pté kű vé
duzzadó gettó sodá s jelei mutatkoznak a Kö zé p‑Tisza vidé k tö bbezres
lé lekszá mú falvaiban is. Vagyis a té rszerkezet az ezredforduló t
kö vető en lé nyegé ben megmerevedett (Pé nzes, 2015), a korá bbi
té rké pi á brá zolá sokhoz ké pest (Ková cs, 2013; Koó s, 2015) csupá n a
tö mbö sö dé s é s a fokozatos diffú zió jelei mutatkoznak, legyen szó
kedvező vagy kedvező tlen helyzetű telepü lé sekrő l, egyará nt.

A legjobb és legrosszabb helyzetű település‑osztályok
szembeállítása. Kontrasztok
Amikor annak a ké rdé snek a megvá laszolá sá ra teszü nk kı́sé rletet,
hogy a globá lis pé nzü gyi (é s gazdasá gi) vá lsá g hatá sá nak elü lté vel
bekö vetkezett fellendü lé s vajon elindı́totta‑e a ré gen vá rt felzá rkó zá st
a magyar vidé ken, vagy sem, ső t, esetleg az ellenkező je tö rté nt, há rom
indiká tor telepü lé s‑osztá lyok szerinti szé lső é rté keit á llı́tjuk szembe,
ezek a kö vetkező k:
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‑ Az adó zó k adott korcsoportban vett ará nya, amely a
foglalkoztatá s bő vü lé sé t é s egyben a legá lis alkalmazá s fokozó dó
mé rté ké t jelző mutató ;
‑ A tartó s munkané lkü liek adott korcsoportban vett ará nya, amely
vá ltozó a nyı́lt munkaerő ‑piacró l tová bbra is tá vol maradó k
ré szará nyá t mutatja;
‑ Az egy fő re jutó adó zott jö vedelem, amely azt jelzi, hogy a
kü lö nbö ző
telepü lé s‑osztá lyokban é lő k szá má ra milyen
megé lheté si lehető sé get nyú jtanak az elé rhető munkalehető sé gek.
A kontrasztok kiemelé sé t az egymá ssal ellenté tes pó lusokon
elhelyezkedő telepü lé scsoportok szembeá llı́tá sa szolgá lja ké tfé le
felbontá sban:
‑ Kisebb felbontá s: a legkedvező tlenebb tá rsadalmi helyzetű
(szegé ny) telepü lé s‑osztá ly szembeá llı́tá sa a legkedvező bb
tá rsadalmi helyzetű (mó dos) telepü lé sosztá llyal;
‑ Nagyobb felbontá s: a legkedvező tlenebb (szegé ny) telepü lé s‑
osztá lyhoz tartozó falvak gettó sodó ö tö dé nek szembeá llı́tá sa a
legkedvező bb helyzetű (mó dos) telepü lé s‑osztá ly tagjainak azon
ö tö dé vel, ahol a legcseké lyebb a romá k ará nya (vagy ahol
egyá ltalá n nem é lnek magukat cigá nynak valló szemé lyek).
Az indiká torok telepü lé scsoportok szerinti
szá mszerű eredmé nyeit a 2. tá blá zat mutatja.
Kontrasztok

1990
2011
2019
2001
2011
2019
1990
2011
2019

szembeá llı́tá sá nak

2. tá blá zat: Kontrasztok
ké t felbontá sban (%) A legkedvezőtlenebb
Az alsó település-osztály

Az alsó és felső
település-osztály
szembeállítása

gettósodó településcsoportés legkedvezőbb
jának szembeállítása a felső
pozíciók közötti rés
település-osztály azon csoalakulása: nyíportjával, amelyben a legkilik/zárul
sebb a roma népesség aránya
Az adózók arányának szembeállítása
0,72
0,7
0,46
0,8
Zárul
0,89
0,9
A tartós munkanélküliek arányának szembeállítása
7,00
8,0
5,00
6,3
Nyílik
7,50
10,5
Az egy főre jutó havi jövedelem szembeállítása
0,80
0,83
0,58
0,57
Nyílik
0,56
0,54

Forrá s: sajá t szerkeszté s az 1. tá blá zatban szereplő mutató k ré szletes adatai alapjá n
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A tá blá zat adatai alapjá n tetten é rhető a terü leti‑tá rsadalmi
polarizá ló dá s, amely a leszakadó tá rsadalmi csoportok (é s az á ltaluk
lakott telepü lé sek) tová bbá a kedvező helyzetű tá rsadalmi csoportok
(é s az á ltaluk lakott telepü lé sek) kö zö tti olló nyı́lá sá t mutatjá k, mind
a jö vedelmi adatok, mind a sé rü lé keny munkaerő ‑piaci pozı́ció kat
jelző indiká torok tekinteté ben. Ezzel ellenté tben, felzá rkó zá st mutat
az SZJA adó izető knek a munkavá llalá si korú né pessé g szá zalé ká ban
mé rt ará nya, amely a 2016‑ban kezdő dő gazdasá gi fellendü lé s hatá sá t
é rzé kelteti. A legalsó telepü lé si‑osztá ly
foglalkozá s‑bő vü lé se
tekinteté ben igyelembe kell venni a 2017‑tő l kezdve csö kkenő , á m
mé g 2019‑ben is a szá zezres lé pté ket meghaladó , az ebben a
telepü lé s‑osztá lyban felü lreprezentá lt kö zfoglalkoztatá s hatá sá t is
(Koó s–Zsibó k, 2021).
A 2011‑ben bevezetett, a vidé ki té rsé gek nagyobb ré szé n
kü lö nö sen nagy jelentő sé ggel bı́ró kö zfoglalkoztatá s, amely má r csak
a tá mogatá si konstrukció kö vetkezté ben is a há trá nyos helyzetű
té rsé gekben/telepü lé seken volt a legfajsú lyosabb (Koó s 2016), a
legalsó é s csak a legalsó a telepü lé s‑osztá lyban maradt a
foglalkoztatá s, egyben a telepü lé si é s há ztartá si szinten egyará nt
szü ksé ges, folyamatos vá lsá gmenedzsment eszkö ze (Keller et al.
2016; Vá radi, 2016; Kovai–Vigvá ri, 2020; Liptá k, 2020).

Összegzés
A kontrasztokra fó kuszá ló elemzé s nem ké rdő jelezi meg a magyar
vidé ken is megmutatkozó , a vá lsá g hatá sá nak elü lté t kö vető gazdasá gi
fellendü lé snek első sorban a foglalkoztatá s bő vü lé sé ben megnyilvá nuló
kedvező hatá sá t. Azt azonban a telepü lé s‑osztá ly alapú elemzé sek igazoltá k,
hogy a telepü lé s‑á llomá ny polarizá ció já t nem sikerü lt megá llı́tani, a má r
korá bban leszakadt é s/vagy gettó sodó falvak fő sodortó l való tá volodá sa
nő , s ebben a perifé rikus elhelyezkedé s é s á tfogó erő forrá shiá ny mellett
a fejleszté spolitika inté zmé nyrendszeré ben é s szellemé ben bekö vetkezett
vá ltozá sok, a szé lső sé ges kö zpontosı́tá s, a vidé ki ö nkormá nyzatok
sokasá gá nak teljes anyagi ellehetetlenü lé se, a hely alapú , komplex
terü letfejleszté s kiiktatá sa is dö ntő szerepet já tszott (Somlyó dyné , Pfeil
2020). Emellett a „leszakadá sban való bennragadá st” erő sı́ti az is, ami a
legalsó telepü lé s‑osztá ly á llami tá mogatá sá nak legfontosabb, szá mos jó
gyakorlatot kitermelő eleme volt az elmú lt é vtizedben, é s ma is a
szalmaszá lat jelent a legszegé nyebb telepü lé seken: ez pedig a
kö zfoglalkoztatá s amely a szű kü lő paletta é s inanszı́rozá sa mellett ¬aligha
tudja biztosı́tani a foglalkoztatá s szintjé nek aká rcsak kö zé ptá vú
fenntartá sá t, mikö zben a leszakadá st konzervá lja (Kovai–Vigvá ri, 2020).
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Jegyzetek
1 A komplex mutató 2011‑es, egyszerű sı́tett vá ltozatá nak ö sszeté tele: korszerkezet:
iatalodá si index (a 0–14 é vesek a 60 é vné l idő sebbek ará nyá ban), ké pzettsé g:
kö zé pfokú vé gzettsé gű ek a 18 é vesné l idő sebbek ará nyá ban, jö vedelem: egy
á llandó lakosra jutó adó zott havi jö vedelem (inverz), munkaerő piaci helyzet:
regisztrá lt munkané lkü liek a 18–59 é vesek ará nyá ban, az adó zó k á llandó
né pessé ghez viszonyı́tott ará nya (inverz), a telepü lé s laká s‑á llomá nyá nak
minő sé ge: a komfort né lkü li laká sok ará nya a laká sá llomá nyban.
2 Az elő adá somban utaltam Szelé nyi Ivá n faluosztá ly fogalmá ra is, amely bá r má s
tartalommal, fő leg a gazdasá g ereje é s sokszı́nű sé ge é s az inté zmé nyi ellá tottsá g
alapjá n ké pzett csoportosı́tá son alapult. Lá sd errő l (Juhá sz, 1988).
3 Azok a ritká n lakott (thinly populated) terü letek, amelyek lakossá gá nak tö bb mint
50 szá zalé ka ’vidé ki’ –ké nt de iniá lt cellá kban (rural grid cells) é l.
4 Atlanti tagorszá gok: BE, IE, FR, LU, NL, UK; é szaki tagorszá gok: DK, FI, SE; kö zé p‑
euró pai tagorszá gok: DE, AT; dé li tagorszá gok: EL, ES, IT, CY, MT, PT; ú j, poszt‑
szocialista tagorszá gok: Bg, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, PL, RO, SL, SK
5 A ré gió bó l csak Csehorszá g é s Szlové nia elő zte meg Magyarorszá got, amely
Lengyelorszá ggal osztozva á llt 2019‑ben a 28 tagorszá g rangsorá ban elő kelő nek
szá mı́tó , 8.‑9. helyen.
6 A há ztartá sokban é lő szemé lyek szá ma, akik munkavá llalá si korú tagjai potenciá lis
munka‑kapacitá suknak legfeljebb 20%‑á t haszná ltá k fel a megelő ző é vben. https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/index.php?
title=Glossary:Persons_living_in_households_with_low_work_intensity)
7 A sú lyos anyagi deprivá ció mutató ja azt fejezi ki, hogy egyes há ztartá sok ké ptelenek
kielé gı́teni olyan szü ksé gleteket, amelyet má sok, a tö bbsé g szü ksé gesnek tart a
megfelelő é letvitel biztosı́tá sá hoz. Kilenc té telbő l né gy hiá nya eseté n beszé lhetü nk
deprivá lt há ztartá sokró l. (Ezek: 1. laká sbé rleti, laká shitel, rezsi izeté s ké pessé ge, 2.
a megfelelő fű té s biztosı́tá sa, 3. a vá ratlan kiadá sok fedezé sé nek ké pessé ge, 4. a
rendszeres hú s vagy protein fogyasztá s lehető sé ge, 5. az é ves ü dü lé s biztosı́tá sa, 6,
TV ké szü lé k, 7. mosó gé p, 8. szemé lyautó , 9, telefon.)
8 A né pessé gszá m alapjá n a vá rosi jogá llá sú telepü lé seket megbontottuk é s a tı́zezer
lakossá gszá m alatti vá rosokat a vidé ki telepü lé sek csoportjá ba soroltuk. Mivel
szá mos elemzé si szempontná l az ö sszehasonlı́tá st az 1990. é vi á llapottal kezdtü k,
ezé rt a besorolá s az 1990. é vi né pessé gszá m szerint tö rté nt. A kö zsé gek,
nagykö zsé gek é s a kisvá rosok ö sszevoná sá val szü letett vidé ki telepü lé sek
csoportja 3016 tagot szá mlá l, mı́g a tı́zezer fő né l né pesebb vá rosok csoportjá ba
114 telepü lé s kerü lt. Az á brá n szereplő , 23 tagú ’nagyvá ros’ kategó ria a megyei
jogú vá rosok é s megyeszé khelyek adatainak ö sszevoná sá val keletkezett.
9 Az adatbá zist Bihari Zsuzsanna, Koó s Bá lint é s Ková cs Katalin hozta lé tre 2007‑ben,
amely azó ta is folyamatosan frissü l.
10 Az adatbá zist Bihari Zsuzsanna, Koó s Bá lint é s Ková cs Katalin hozta lé tre 2007‑
ben, amely azó ta is folyamatosan frissü l.
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pp. 13‑30.
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Abstract
Az Alfö ld telepü lé shá ló zata elté rő ú ton fejlő dö tt az orszá g tö bbi
ré szé hez ké pest. A falvak kis szá ma, illetve nagy mé rete, a vá rosok
tú lsú lya é s a kü lterü leti né pessé g magas ará nya jellemezte ezt a
tá junkat, mely telepü lé sfö ldrajzi é rtelemben korá nt sem egysé ges. A
leginká bb tipikus alfö ldi jegyek az Alfö ld kö zponti terü letein (Bá cs‑
Kiskun, Csongrá d‑Csaná d, Bé ké s, Hajdú ‑Bihar egy ré sze, Já sz‑
Nagykun‑Szolnok teljes terü lete, valamint Pest é s Szabolcs‑Szatmá r‑
Bereg megyé k kis ré sze) jelennek meg. Az elmú lt egy é vszá zad
azonban jelentő sen á talakı́totta mind az Alfö ld, mind az orszá g tö bbi
ré szé nek
telepü lé shá ló zatá t,
s
mindezen
á talakulá sok
kö vetkezmé nyeké nt csö kkentek az Alfö ld egyedi jegyei, az Alfö ld
telepü lé shá ló zata fokozatosan kö zelı́tett az orszá g tö bbi ré szé hez.
Mindehhez hozzá já rultak az á ltalá nos gazdaá g‑tá rsadalmi folyamatok
(urbanizá ció , szuburbanizá ció , foglalkozá si á tré tegző dé s) é s a
telepü lé spolitika (telepü lé segyesı́té sek, tanyakö zsé gek lé trehozá sa,
kü lterü letek visszafejleszté se) is. Jelen tanulmá nyban e folyamatot,
ennek ré szfolyamatait já rjuk kö rü l bemutatva, hogy hogyan kö zelı́tett
az Alfö ld telepü lé shá ló zata a kü lö nlegestő l az á ltalá nos felé . A
tanulmá nyhoz kapcsoló dó elő adá s a Csatá ri Bá lint emlé kszekció ban
hangzott el, ezzel is tisztelegve munká ssá ga elő tt.

Az Alföld településhálózati múltja, jellemzői
Alfö ld, falvak, vá rosok, tanyá k: e fogalmak vé gig kı́sé rik Csatá ri
Bá lint é letmű vé t, ı́gy e té ma rö vid ö sszefoglalá sa mé ltó lehet arra,
hogy emlé kezzü nk egykori kollé gá nkra. Az alapvető folyamatok
ugyan ismertek, azonban né há ny ú j vonatkozá st, ö sszefü ggé st
lehető sé gü nk lesz feltá rni e rö vid tanulmá ny keretein belü l.
Az
Alfö ldet
szá mos
mó don
de iniá lhatjuk.
Termé szetfö ldrajzi é rtelemben jó val szé lesebb terü letet ö lel
fel, mint telepü lé sfö ldrajzi vonatkozá sban. Igy az Alfö ld
duná ntú li kistá jait, valamint az Eszaki‑kö zé phegysé g dé li
peremvidé ké t nem vizsgá ljuk tanulmá nyunkban. Szinté n nem
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foglalkozunk az Alfö ld hatá ron tú li ré szeivel, bá r annak egy
kisebb
terü lete,
a
szerbiai
Bá cska
é szaki
ré sze
telepü lé shá ló zatá t tekintve teljes mé rté kben alfö ldies. Vé gü l
kimarad a Budapesti Agglomerá ció is, mely az elmú lt má sfé l
é vszá zad telepü lé si folyamatainak kö vetkezté ben ma má r
ö ná lló egysé get alkot, é s amely telepü lé shá ló zatá t a fő vá ros
kö zelsé ge, az agglomerá ció s hatá sok teljes mé rté kben
á talakı́tottá k. Legtá gabb é rtelemben az Alfö ldö n tehá t a hat
alfö ldi megyé t é s Pest megye dé lkeleti ré szé t é rtjü k. Azonban,
ahogy ezt korá bbi telepü lé shá ló zati vizsgá latok is kimutattá k,
az Alfö ld é szakkeleti ré sze, Szabolcs‑Szatmá r‑Bereg megye
nagy ré sze az Alfö ldtő l lé nyegesen elté rő telepü lé shá ló zattal
rendelkezett é s rendelkezik, ı́gy indokolt volt ezt kü lö n
telepü lé shá ló zati ré gió ké nt kezelni Eszakkelet‑Alfö ld né ven
(Beluszky, 1999). Igy telepü lé shá ló zati é rtelemben vé gü l az
Alfö ld a maradé k ö t megyé t (Bá cs‑Kiskun, Csaná d‑Csongrá d.
Bé ké s, Já sz‑Nagykun‑Szolnok é s Hajdú ‑Bihar), valamint
Szabolcs‑Szatmá r‑Bereg dé lnyugati ré szé t (Tiszavasvá ri é s
Nyı́regyhá za kö zvetlen kö rnyé ke) é s Pest megye dé lkeleti
ré szé t (Ceglé d‑Nagykő rö s té rsé ge) jelenti.
Má r Beluszky emlı́tett vizsgá lata (Beluszky, 1999) is
kimutatta, hogy az elő bb meghatá rozott Alfö ld bizonyos
peremi
terü letei
kissé
elté rő
telepü lé shá ló zattal
rendelkeznek, ezeket alkö rzetekké nt hatá rozta meg a szerző .
Ilyen alkö rzetek a Duna‑mente, a Bá cska, Torontá l é s Csaná d,
valamint Bihar nagyobbik ré sze. Egy ú jabb, a 20. szá zad eleji
á llapotokat feltá ró vizsgá lat alapjá n e té rsé gek ö ná lló
telepü lé shá ló zati ré gió ké nt é rtelmezhető k (Bajmó cy – Balizs,
2014), nagyobb ré szü k az orszá ghatá r tú loldalá n lé vő
té rsé gekkel együ tt. E té rsé gek az Alfö ldi‑Dunamente, a
Bá cska‑Nyugat‑Bá ná t, a Bá ná t é s a Partium, ı́gy szű kebb
é rtelemben csak az ezen belü li ré szt tekinthetjü k Alfö ldnek
telepü lé shá ló zati é rtelemben (1. á bra). A 20. szá zad eleji
á llapotokhoz ké pest annyi vá ltozá s tö rté nt, hogy a Budapesti
agglomerá ció telepü lé shá ló zati ré gió terü lete kiterjedt, ma
má r Pest megye alfö ldi terü leteinek nagy ré szé t is magá ba
foglalja Ceglé d é s Nagykő rö s té rsé ge kivé telé vel. E té rsé get –
az
Alfö ldet
peremterü letei
né lkü l
‑
tekintjü k
tanulmá nyunkban szű kebb é rtelemben vett Alfö ldnek.
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1. á bra. Magyarorszá g telepü lé shá ló zati ré gió i a 20. szá zad elejé n

Forrá s: Bajmó cy – Balizs, 2014

Az
Alfö ld
telepü lé shá ló zati
ré gió
telepü lé sszerkezete
nagymé rté kben elté rt minden má s hazai telepü lé shá ló zati ré gió tó l a
20. szá zad első felé ben. A telepü lé shá ló zati ré gió k lehatá rolá sa
első sorban a falvak é s a kü lterü letek alapjá n tö rté nt, de mint majd
lá tjuk, az Alfö ldö n a vá rosok is kü lö nlegesek, hiszen a né pessé g jó val
nagyobb ará nya é lt itt vá rosokban, mint má shol. Az Alfö ldö n relatı́ve
kevé s falu volt talá lható é s ezek kifejezetten nagy né pessé gű ek voltak
a tö bbi telepü lé shá ló zati ré gió hoz ké pest. Az Alfö ld falusű rű sé ge 1,1
telepü lé s/100 km², ehhez hasonló alacsony é rté kek csak az Alfö ldi‑
Dunamenté t é s a Bá cská t jellemezté k. Az Alfö ld peremi té rsé geiben
(Szabolcs, Partium, Bá ná t) 2‑4, a Duná ntú l apró falvas vidé kein pedig
7‑10 telepü lé s jutott 100 km²‑re. Az á tlagos falumé ret az Alfö ldö n
6000 fő kö rü l volt a 20. szá zad elejé n, enné l valamivel kisebb é rté kkel
csak a Bá cska, ehhez hasonló val pedig a Budapesti Agglomerá ció
rendelkezett. Az á tlagos falumé ret az Alfö ld peremi terü letein 2‑3
ezer, a Duná ntú l nagy ré szé n é s Eszak‑Magyarorszá gon 500‑1300 fő
kö zö tt volt. Az Alfö ldi falvak 45%‑a 5.000 fő né l né pesebb volt a 20.
szá zad elejé n, ehhez hasonló é rté k csak a Budapesti Agglomerá ció ban
volt jellemző , a harmadik legmagasabb, a Tolnai‑Dunamente 11%‑os
ará nya. Ezzel szemben az 1000 fő alatti falvak ará nya csak 2,5%
(ebbő l az 500 fő alattiaké csak 0,5%) volt az Alfö ldö n, hasonló an
alacsony ará nyok csak a Bá cská ban é s a Budapesti Agglomerá ció ban
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voltak. Az Alfö ld peremterü letein 20‑30% kö zö tti volt a kis‑ é s
apró falvak ará nya, a Duná ntú l egyes ré szein pedig az 50‑70%‑ot is
meghaladhatta. Az Alfö ld a kü lterü leti né pessé g ará nyá t tekintve is
kiemelkedett, a falvak kü lterü leti né pessé ge 30% kö rü li volt a 20.
szá zad elejé n, ezt csak a Mező fö ld kö zelı́tette meg. Né há ny té rsé gben
(Somogy, Tolnai‑Dunamente, Szabolcs) 15‑20% kö zö tt volt a
kü lterü leti né pessé g ará nya, de szá mos helyen (Bá cska, Szatmá r‑
Bereg, Alpokalja, Fertő ‑Marcalmente) csak 5‑7%. A kü lterü leti
né pessé get tekintve az Alfö ld abban is egyedü lá lló volt, hogy itt a
vá rosok is hasonló an magas kü lterü let né pessé gará nnyal
rendelkeztek, mint a falvak, az orszá g tö bbi ré szé n a vá rosok
lakossá gá nak á ltalá ban alacsony ré sze é lt kü lterü leteken. Az Alfö ld
tehá t nemcsak az orszá g tá volabbi té rsé geinek telepü lé shá ló zatá tó l
té rt el jelentő sen, de az Alfö lddel hatá ros té rsé gek (Bá cska, Bá ná t,
Szabolcs, Budapesti Agglomerá ció ) is legfeljebb csak egy‑egy elemben
mutattak hasonló sá got az Alfö lddel. Vagyis ahonnan indulunk, a
„kü lö nleges” azt jelenti, hogy az Alfö ldö n kifejezetten kevé s, á m nagy
né pessé gű falu volt talá lható , jelentő s kü lterü leti né pessé ggel é s a
vá rosok a tö bbi terü lethez ké pest nagyobb szerepé vel (Beluszky,
2001; Barta–Csatá ri, 2015).

Az Alföld településhálózatának átalakulása a 20.‑21.
században
A 20.‑21. szá zad sorá n az orszá g é s ezen belü l az Alfö ld
telepü lé shá ló zata is jelentő sen á talakult, hiszen szá mos hatá s é rte a
telepü lé seket. A legfontosabb az urbanizá ció é s ezzel ö sszefü ggé sben
a foglalkozá si á tré tegző dé s, mely alapvető en a nagyobb telepü lé sekre
hatott pozitı́van, a kisebbekre negatı́van. A telepü lé sek funkció iban is
alapvető vá ltozá sok á lltak be, emellett a mindenkori telepü lé spolitika
is befolyá solta a fejlő dé st. Ennek egyik eleme a kö zsé gek lé trehozá sa
é s megszű nteté se volt, a má sik pedig a telepü lé sek differenciá lt
tá mogatá sa, avagy a tá mogatá sok megvoná sa. Mivel az Alfö ld
telepü lé shá ló zata elté rő elemekbő l á llt, mint a tö bbi ré gió é , ı́gy ezen
hatá sok eredő jeké nt elté rő fejlő dé si trendet is mutatott, melyek
ö sszessé gé ben az „alfö ldies” tulajdonsá gok mé rsé klő dé sé vel é s az
„á ltalá nos” tulajdonsá gok erő sö dé sé vel já rtak. Elemzé sü nkben
első sorban a telepü lé shá ló zatban bekö vetkezett vá ltozá sokra
koncentrá lunk (telepü lé sek szá ma, vá rosok, falvak, kü lterü letek
né pessé gszá ma), azonban é rdekes lehet az alfö ldi telepü lé sek
morfoló giá já ban vagy funkció iban bekö vetkezett vá ltozá sok
vizsgá lata is. Kutató i tapasztalatunk az, hogy ezen esetekben az irá ny
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hasonló , mint amit a telepü lé shá ló zatban bekö vetkezett
vá ltozá sokná l megá llapı́thatunk, vagyis kö zeledé s az orszá g tö bbi
ré szé nek telepü lé shá ló zata felé , de ennek bizonyı́tá sá ra kutatá sok
lenné nek szü ksé gesek.
A 20. szá zad legjellemző bb té rfolyamata a „tö meges” urbanizá ció ,
melynek alapjá ul az é letkö rü lmé nyek telepü lé si szintű kü lö nbsé gei é s
a foglalkozá si szerkezetvá ltá s szolgá ltak. Mindezt Magyarorszá gon a
20. szá zad má sodik felé ben a telepü lé spolitika is segı́tette a vá rosok
tá mogatá sá val é s a falvak, kü lterü leti lakott helyek fejlő dé sé nek
visszafogá sá val, esetenké nt tiltá sá val. Ebben a rendszerben a
telepü lé smé ret volt a dö ntő , miné l nagyobb volt egy telepü lé s, anná l
nagyobb esé llyel kerü lt a nyertesek, miné l kisebb, anná l inká bb a
vesztesek kö zé . A vá rosok, kü lö nö sen a nagyvá rosok né pessé ge
nö vekedett, a falvak, első sorban a kis‑ é s apró falvak é s a kü lterü letek
né pessé ge pedig fogyott. E folyamat az orszá g teljes terü leté re
jellemző volt, de van ké t olyan tulajdonsá g, amely kö vetkezté ben az
Alfö ld helyzete speciá lis. Az urbanizá ció szorosan ö sszefü ggö tt a
foglalkozá si szerkezettel, az ipari (é s tercier) telepü lé sek nyertek, az
agrá rjellegű ek vesztettek. A vá rosok nö vekedé sé hez azonban szü ksé g
volt vonzá sterü letre, ahonnan a né pessé g az adott vá rosokba
kö ltö zö tt. Az Alfö ld vá rosai azonban egyré szt maguk is erő teljesen
agrá rjellegű ek voltak, má sré szt a telepü lé shá ló zati jellemző kbő l
adó dó an (falvak hiá nya) jó val kisebb volt a hinterlandjuk. A 20.
szá zad első felé ben az Alfö ld urbanizá ltsá gi foka (vá rosi né pessé g
ará nya) lé nyegesen magasabb volt, mint a Duná ntú lé . Azonban az
elő bb emlı́tett ké t folyamat miatt a vá rosok né pessé gnö vekedé se
lassabb volt. kevesebb volt a bekö ltö zé s a vá rosokba, mivel kisebb
volt a hinterland é s mivel az ipar é s szolgá ltatá sok munkaerő ı́gé nyé t
ré szben a helyi agrá rné pessé gbő l is lehetett fedezni. ı́gy az
alacsonyabb vá rosi né pessé gará ny gyorsabban nö vekedett a
Duná ntú lon, csö kkentve ezzel a kü lö nbsé get az Alfö ldhö z ké pest. Jó l
mutatja e folyamatokat, hogy a megyeszé khelyek zö me
megké tszerezte‑há romszorozta a né pessé gé t 1949‑1990 kö zö tt, de
Kecskemé t, Szeged vagy Bé ké scsaba eseté ben a nö vekedé s csak 50‑
60% volt, egy kategó riá val lejjebb, a kö zé pvá rosokná l az Alfö ldö n
kı́vü l má sfé l‑ké tszeres nö vekedé s volt 1949‑1990 kö zö tt, ugyanakkor
Hó dmező vá sá rhely, Ceglé d, Kiskunfé legyhá za vagy Szentes né pessé ge
csak minimá lisan nö vekedett, Hajdú bö szö rmé ny é s Makó pedig
egyenesen fogyott ekkor.
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Ké tsé gtelenü l a leglá tvá nyosabb vá ltozá sok a falvak tekinteté ben
tö rté ntek a 20. szá zad folyamá n. Az urbanizá ció kö vetkezté ben a
nagyobb né pessé gű falvak lakossá ga kevé sbé fogyott, ı́gy a Duná ntú l
jelentő s elő nye a falvakban é lő né pessé g ará nyá t tekintve
mé rsé klő dö tt. Enné l azonban sokkal lá tvá nyosabb é s jelentő sebb
szereppel bı́rtak a kö zigazgatá si vá ltozá sok az Alfö ld falusi
né pessé gszá má nak vonatkozá sá ban. A 20. szá zad folyamá n az orszá g
egé szé t tekintve a telepü lé shá ló zat ö ná lló elemei szá mukat tekintve
viszonylag stabilnak mondható k, mintegy 300‑zal csö kkent az ö ná lló
telepü lé sek szá ma Magyarorszá gon (Bajmó cy–Mark–Vasá rus, 2014).
Azonban ez ú gy adó dott, hogy mintegy 900 telepü lé s vesztette el
kö zigazgatá si ö ná lló dá sá gá t, ugyanakkor 600 pedig ú jonnan jö tt lé tre.
Az ö ná lló sá g elveszté se ö sszevoná ssal vagy má sik telepü lé shez
csatolá ssal tö rté nt leginká bb, az ú j telepü lé sek lé trejö tté né l szinté n az
ö sszevoná s é s a kivá lá s já tszotta a dö ntő szerepet. Az ö sszevoná s
leginká bb a kisebb telepü lé seket é rintette, ı́gy első sorban a
Duná ntú lra é s Eszak‑Magyarorszá gra jellemző . A hozzá csatolá s sorá n
szinté n ré szben a legkisebb telepü lé sek vesztetté k ı́gy el
ö ná lló sá gukat, ré szben pedig vá rosokhoz csatoltak kö zeli
telepü lé seket. Az elő bbi szinté n a Duná ntú lra é s Eszak‑
Magyarorszá gra jellemző , az utó bbi szerte az orszá gban elő fordult. A
kivá lá ssal lé trejö tt telepü lé sek legnagyobb csoportja ugyanakkor az
Alfö ldhö z kö thető : a tanyakö zsé gek szá ma mintegy 140‑re rú g.
Kisebb szá mban a Duná ntú lon is jö ttek lé tre ú j telepü lé sek
(majorokbó l, sző lő hegyekbő l, ü dü lő telepekbő l), de ezek első sorban
nem a Duná ntú l apró falvas té rsé gé re voltak jellemző ek. Vagyis,
mikö zben a sok faluval rendelkező Duná ntú lon csö kkent, addig a
kevé s faluval rendelkező Alfö ldö n nő tt a falvak szá ma, kü lö nö sen
1949‑1990 kö zö tt. Jó l jelzi ezt Vas megye é s a szű kebben vett Alfö ld
telepü lé sszá má nak ö sszehasonlı́tá sa a 20. szá zad folyamá n. 1900‑ban
az Alfö ldö n 182, Vas megyé ben 316 kö zigazgatá silag ö ná lló telepü lé s
volt (termé szetesen a mai orszá ghatá rokat igyelembe vé ve), a ké t
szá m má r 1941‑re kö zeledett egymá shoz (Alfö ld 201, Vas 262), majd
a tanyakö zsé gek lé trehozá sá nak kö vetkezté ben 1960‑ra má r
megfordultak a szá mok (Alfö ld 295, Vas 231). Az 1990‑ig tartó
tová bbi é vtizedekben mindké t té rsé gben mé rsé kelten csö kkent az
ö ná lló telepü lé sek szá ma, majd 1990 utá n Vasban kevé ssel, az
Alfö ldö n kicsit tö bbel nö vekedett. 2011‑ben az Alfö ldö n 286, Vas
megyé ben 216 ö ná lló telepü lé s lé tezett, vagyis a 20. szá zad eleji
ará nyok teljes mé rté kben megfordultak. Mindezen folyamatok
kö vetkezté ben az á tlagos telepü lé smé ret az orszá g nagy ré szé n 40‑
70%‑kal nő tt a 20. szá zad folyamá n (az orszá gos á tlag is 59%),
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azonban Já sz‑Nagykun‑Szolnok megyé ben 19, Bá cs‑Kiskunban 24,
Csongrá d‑Csaná dban 27, Bé ké sben 31%‑kal csö kkent. A Duna‑Tisza
kö ze tanyá s té rsé gé ben a falvak belterü leté n é lő né pessé g szá ma mé g
emelkedett is 1949‑1990 kö zö tt.
A falvak eseté ben ú j elem az Alfö ldö n az apró falvak megjelené se is.
Amı́g 1949‑ben egyetlen kö zigazgatá silag ö ná lló apró falu volt az
Alfö ld 5 „tı́pusosan alfö ldi” megyé jé ben (Bihardancshá za: 497 fő ),
addig 2021‑ben má r 44, az ö sszes alfö ldi telepü lé s 11%‑a. Az
apró falvak kö zö tt az Alfö ld peremé n lé vő té rsé gek telepü lé sei
(Vekerd, Bihardancshá za, Magyardombegyhá z, Ordas, Drá gszé l) é s
né pessé gszá mukat tekintve kevé ssé
sikeres tanyakö zsé gek
(Bugacpusztahá za, Ormé nykú t, Ujszalonta, Mező hé k) is vannak.
A kü lterü leti né pessé g szá ma é s ará nya tekinteté ben is jelentő s
kü lö nbsé g volt az Alfö ld é s az orszá g tö bbi ré sze kö zö tt, 1949 utá n
azonban mindenhol jelentő sen csö kkent a kü lterü leti né pessé g
(orszá gosan csaknem 75%‑kal), é s ebben nem volt é rdemi kü lö nbsé g
az egyes kü lterü leti telepü lé stı́pusok (tanya, major, sző lő hegy) kö zö tt
(Bajmó cy–Marka, 2016). Ugyan a Duna‑Tisza kö zé n volt valamelyest
mé rsé keltebb ez a fogyá s, á m a kü lterü leti né pessé g jelentő s fogyá sa
szinté n csö kkentette az Alfö ld é s a Duná ntú l tá volsá gá t
telepü lé sfö ldrajzi é rtelemben. Az Alfö ldö n ugyanis 30% feletti
é rté krő l 10% alá esett a kü lterü leti né pessé g, a Duná ntú lon 10%
kö rü lrő l 2‑3%‑ra, ı́gy az abszolú t szá mokban vett kü lö nbsé g ma
sokkal kisebb, mint korá bban, a kü lterü letek má r jó val kevé sbé
befolyá soljá k a né pessé gi ará nyokat.
1949‑1990 kö zö tt az Alfö ld telepü lé shá ló zatá nak speciá lis voná sai
jelentő sen gyengü ltek. 1949‑ben a né pessé g nagy ré sze é lt
vá rosokban, szinté n jelentő s ré sze kü lterü leteken, é s viszonylagosan
kis ré sze falvakban a Duná ntú lhoz ké pest. Az alfö ldi vá rosok
nö vekedé si ü teme lassabb volt, mint a duná ntú liaké , a falvak
né pessé gszá ma stagná lt, né hol nö vekedett, szemben a duná ntú li
falvak gyors fogyá sá val, a kü lterü leti né pessé g tekinteté ben pedig
jelentő sen csö kkent a kü lö nbsé g a ké t té rsé g kö zö tt 1949‑1990
kö zö tt. 1990 utá n azonban az alapvető telepü lé si folyamatok
megvá ltoztak. A telepü lé s né pessé gszá m‑vá ltozá sá t tekintve a
dominá ns faktor a fekvé s é s a helyi adottsá gok lettek, a mé retnek
sokkal kisebb lett a szerepe. A vá rosok nö vekedé se leá llt, a falvak
né pessé gfogyá sa mé rsé klő dö tt, s leá llt a kü lterü leti né pessé g fogyá sa
is. Mindezek azonban terü letileg jelentő sen differenciá ló dtak, a
legfontosabb tá rsadalmi té rfolyamattá a szuburbanizá ció vá lt. A
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nagyvá rosok né pessé ge fogyá snak indult, a vá rosok kö rnyé ké nek
falvai é s kü lterü leti lakott helyei pedig nö vekedé snek. A rurá lis
té rsé gek falvai kisebb, kü lterü letei nagyobb mé rté kben tová bbra is
veszı́tenek né pessé gü kbő l. E folyamatok hasonló an é rintik a Duná ntú l
kis‑ é s apró falvas, illetve az Alfö ld kö zé p‑ é s nagyfalvas vidé ké t, ı́gy az
Alfö ld telepü lé sfö ldrajzi kö zeledé se a Duná ntú lhoz lelassult. A
dinamikus vá roskö rnyé ki té rsé gekben má r nem első sorban a
telepü lé smé ret a dö ntő , kisebb é s nagyobb falvak ugyanú gy nö velté k
né pessé gü ket é s a legtö bb vá roskö rnyé ki kü lterü let (sző lő hegy,
kiskert, elő vá rosi telep, tanyá s té rsé g) is dinamizá ló dott fü ggetlenü l
attó l, hogy a kü lterü leti né pessé g korá bban jelentő s volt‑e a
kö rnyé ken vagy sem.

Az Alföld településhálózatának átalakulása egy komplex
mutató segítségével
Egy
komplex
tá blá zat
segı́tsé gé vel
ö sszegezhetjü k
legszemlé letesebben az Alfö ld é s a Duná ntú l telepü lé shá ló zatá nak
kö zeledé sé t 1949‑2011 kö zö tt (vagyis az Alfö ld elmozdulá sá t a
kü lö nlegestő l az á ltalá nos felé ), jelen esetben Csongrá d‑Csaná d
megye alfö ldi té rsé gei é s Baranya megye pé ldá já n. Csongrá d‑Csaná d
alfö ldi ré szein a telepü lé shá ló zatilag szű kebb é rtelemben vett
Alfö ldet é rtjü k a kevé sbé „alfö ldies” Torontá l é s Kelet‑Csaná d
kivé telé vel. A ké t té rsé g telepü lé seit né gy kategó riá ba osztottuk. A
vá rosokon a funkcioná lis vá rosok kö zponti belterü leté t é rtjü k, a
falvakon a falvak (é s a vá rosi funkció né lkü li vá rosok) kö zponti
belterü leté t, kü lterü leten pedig a vá rosok é s a falvak kü lterü leteit.
Szü ksé g volt egy negyedik kategó riá ra, az egyé b belterü letekre is, bá r
csak a né pessé g 1‑3%‑a é l itt a ké t megyé t tekintve. Ide egykoron
ö ná lló , de má s telepü lé sekhez csatolt falvak tartoznak, valamint
egykori kü lterü letek is, ahol spontá n vagy tervezett besű rű sö dé s
kö vetkezté ben kialakultak kis falusias magok kö zigazgatá si ö ná lló sá g
né lkü l. E csoportot sem a kö zponti belterü letekhez, sem a
kü lterü letekhez nem lehet egyé rtelmű en besorolni. A beosztá sná l a
2011‑es né pszá mlá lá sná l é rvé nyes kategó riá kat vettü k igyelembe, az
idő kö zben megszű nt egysé geket pedig aszerint soroltuk be, hogy
kü lterü leti lakott helyké nt né ptelenedtek el, vagy belterü lethez lettek
csatolva az ö sszeé pü lé s miatt. Mindké t megye eseté ben mind a hé t
né pszá mlá lá si idő pontra ö sszegeztü k az egyes kategó riá k
lakossá gszá má t é s meghatá roztuk, hogy az ö sszené pessé g mekkora
ré sze é lt az egyes kategó riá kban. A ké t megye telepü lé sfö ldrajzi
é rtelemben vett tá volsá gá t a ké t adatné gyes egyszerű , né gydimenzió s
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té rben vett tá volsá gá nak kiszá mı́tá sá val hatá roztuk meg a ké tszer
né gy é rté ket koordiná tá kké nt tekintve. Mivel szá zalé kos é rté kekkel
dolgoztunk, kü lö n normá lá sra nem volt szü ksé g (1. tá blá zat).
1949‑ben Baranya megyé ben a falvak, Csongrá d‑Csaná d alfö ldi
ré szein a vá rosok né pessé gará nya haladta meg kismé rté kben az 50%‑
ot. Csongrá dban a falvak ré szará nya csak 13% volt, mikö zben a
kü lterü leteket tekintve 10 é s 32% volt a ké t megye é rté ke Csongrá d
javá ra. A korá bban jelzett folyamatoknak kö szö nhető en a vá rosok
ré szará nya mindké t megyé ben nö vekedett 1949‑1990 kö zö tt, de
Baranyá ban lé nyegesen gyorsabban. A kü lterü letek ará nya mindké t
megyé ben jelentő sen fogyott, a legnagyobb elté ré s a falvakná l
adó dott, ugyanis Baranyá ban, ahol jó val magasabb volt a falusi
né pessé g, az orszá gos folyamatoknak megfelelő en jelentő sen
visszaesett a falvak né pessé gará nya, Csongrá d‑Csaná dban viszont
mé g kismé rté kű emelkedé st is lá thatunk. Ennek oka az, hogy
kié pü ltek é s nö vekedtek a tanyakö zsé gek belterü letei. Mindennek
kö vetkezté ben a ké t megye tá volsá ga a telepü lé shá ló zati té rben
jelentő sen csö kkent 1949‑1990 kö zö tt. 1990 utá n azonban a
vá ltozá sok mé rté ke sokkal kisebb, ı́gy a ké t megye kö zeledé se is
szinte megá llt (1. tá blá zat). A kö vetkező é vtizedre jelentő s vá ltozá s
nem vá lható , talá n a vá rosok kismé rté kű felé rté kelő dé sé nek é s a
szuburbanizá ció
lelassulá sá nak
kö vetkezté ben
elké pzelhető
minimá lis mé rté kű kö zeledé s a ké t megye kö zö tt.
1. tá blá zat: Baranya megye é s Csongrá d‑Csaná d megye „alfö ldi” ré sze
telepü lé shá ló zatá nak ö sszehasonlı́tá sa
Népesség (%)

Baranya megye

1949

1960

1970

1980

1990

2001

2011

Városok központi
belterülete

34,3

44,0

49,6

57,0

60,1

58,8

58,3

Falvak központi
belterülete

53,0

45,6

40,5

36,6

34,9

35,8

35,7

Egyéb belterületek

2,9

2,1

3,8

3,4

3,1

3,5

3,5

Külterületek

9,9

8,3

6,1

2,9

1,9

2,0

2,5

Városok központi
belterülete

54,8

57,7

64,0

70,4

73,2

71,5

71,6

Falvak központi
belterülete

13,2

12,7

13,6

15,4

16,9

17,9

18,0

Csongrád-Csanád
megye „alföldi” része

Egyéb belterületek

0,4

0,7

0,9

1,0

1,1

1,6

1,6

Külterületek

31,6

28,9

21,5

13,2

8,9

9,0

8,8

Baranya-Csongrád
távolság

49,8

41,2

34,3

27,2

23,4

23,1

23,1

Forrá s: KSH adatai alapjá n sajá t szá mı́tá sok
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Absztrakt
Miutá n a falukonferenciá kon a falvakra irá nyul a igyelem,
tanulmá nyomban arra tö rekszem, hogy a terü leti kormá nyzá s tá gabb
té makö ré n belü l a falvakra jellemző trendekkel, esé lyekkel
foglalkozzak. Hangsú lyozva azonban, hogy a kormá nyzá s teljes
rendszere meghatá rozó kö rnyezetet jelent a falvak kormá nyzá sa
szá má ra is, ezé rt az á ltalá nosabb kormá nyzá si dimenzió kra is
szü ksé ges kité rni. Az első ké rdé s, amit cé lszerű feltenni, hogy milyen
ö sszefü ggé sek mutatkoznak a kormá nyzá s minő sé ge, jellege é s a
terü leti fejlő dé s kö zö tt? Vajon a jobban kormá nyzott falvak jobban
é lnek? Ma má r evidenciá nak szá mı́t, hogy a kormá nyzá s
teljesı́tmé nye nagymé rté kben befolyá solja a fejlő dé st, illetve szű kebb
é rtelemben vé ve a kö zpolitiká k haté konysá gá t. Kutatá sok,
kormá nyzá st mé rő indexek sora pró bá lja mé rni a kö lcsö nhatá sokat.
Az egyre szo isztiká ltabb mó dszerekkel má r arra is van lehető sé g,
hogy a centralizá ció é s decentralizá ció mé rté ke, minő sé ge bá zisá n
keressü nk magyará zatot a fejleszté spolitikai haté konysá gra, tö bbek
kö zö tt az EU kohé zió s politikai forrá sainak felhaszná lá sá ban.
Termé szetesen bő ven vannak olyan elemzé sek, kutatá sok is, amelyek
a kisebb mé retű , rurá lis té rsé gekben lé vő falvak specialitá sait
é rté kelik a terü leti fejlő dé s esé lyei szempontjá bó l, olyan elő nyö ket
szá mba vé ve, mint a marká nsabb helyi kö zö ssé gek, a transzparencia,
a problé má khoz való kö zelsé g, ugyanakkor szá molva a
mé rethaté konysá gi, kapacitá sbeli hiá nyossá gokkal, a centrumoktó l
való tá volsá g há trá nyaival.

A falvak kormányzása a rendszerváltás után
A magyar terü leti kormá nyzá si rendszer formá lá sa sorá n harminc
é vvel ezelő tt é s sajnos azó ta sem vettü k igyelembe a minő sé g é s
haté konysá g kö vetelmé nyé t, a falvak kormá nyzá sa eseté ben sem,
holott a vá lasztott modell é ppen a falvak é rdekeit vette a leginká bb
igyelembe. A magyar alkotmá ny a helyi ö nkormá nyzá s jogá t a
vá lasztó polgá rok kö zö ssé gé nek jogaké nt hatá rozta meg, ami
kü lö nö sen a falvak szá má ra volt jelentő s vá ltozá s, a magyar
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tö rté nelemben elő szö r kapott sok kistelepü lé s kö zjogi felhatalmazá st a
helyi ü gyek inté zé sé re. A helyi autonó mia megteremté se, hamar
kiderü lt, hogy a falvak szá má ra sem orvossá g, mert azt felté telezte a
tö rvé nyhozó , hogy a helyi ö nkormá nyzatok, kü lö nö sen a kisebbek a
sajá t dö nté seik alapjá n is ké pesek lé trehozni egy mű kö dő ké pes
rendszert, mé rlegelve mely feladatok ellá tá sá ra ké pesek é s melyeket
kell tá rsulá sban megszervezni. Az elemi telepü lé si szint, a
helyisé gné vvel rendelkező falu, vá lt a magyar ö nkormá nyzati rendszer
alapjá vá , egyik napró l a má sikra megduplá zva a helyi dö nté shozó
egysé gek szá má t. Minden tová bbi kormá nyzá si szint (megye), illetve
integrá ció s elem (tá rsulá s, differenciá lt feladattelepı́té s) má sodlagos,
szerephez jutott.
Az adminisztratı́v kapacitá si é s pé nzü gyi
gyengesé geket az ö ná lló sá ghoz jutott falvak, ső t a vá rosok tö bbsé ge
sem tudta kompenzá lni, igyekeztek erő n felü l feladatokat vá llalni,
elhanyagolva, hogy milyen minő sé gben é s kö ltsé gek mellett ké pesek
azokat ellá tni. Az indulá sná l elrontott szerkezetet é s kö zjogi logiká t
má ig nem sikerü lt korrigá lni. A rendszervá ltá s utá ni hú sz é vben nem
csak az elapró zott szerkezet, hanem a mindenkori kormá nyok
centralizá ció s re lexei az ö ná lló sá g korlá tozá sá val, a forrá sok
csö kkenté sé vel is hozzá já rultak a romló teljesı́tmé nyhez (Pá lné , 2008).

Visszatérés a centralizációs múlthoz 2010 után
A terü leti kormá nyzá si rendszer romló teljesı́tmé nye, az
ö nkormá nyzatok egy ré szé nek eladó sodá sa magyará zatot szolgá ltatott
a 2010 utá n vé grehajtott gyö keres reformra. Az á talakı́tá s lé nyege a
centralizá ció , az á llam, illetve a kö zponti szintű kormá nyzati szervek
irá nyı́tó , ellenő rző
szerepé nek megerő sı́té se é s kö zvetlen
kö zszolgá ltató funkció kkal való kibő vı́té se, ami a helyi ö nkormá nyzati
rendszer funkció inak jelentő s csö kkené sé vel, mozgá steré nek
szű kü lé sé vel, ö ná lló sá gá nak csorbulá sá val já rt együ tt. Az
ö nkormá nyzati pé nzü gyek vá lsá ga inká bb kö vetkezmé ny volt, semmint
ok, s korá ntsem a vá lsá g igé nyelte a vé grehajtott modellvá ltá st.
Az ö nkormá nyzati rendszer pozı́ció veszté se valamennyi tı́pusú
ö nkormá nyzatot é rintette, de kü lö n kiemelem azokat az elemeket,
amelyek kifejezetten a kisebb falvak szá má ra volt há trá nyos:
‑ Drasztikusan csö kkent az ö nkormá nyzati kö telező feladatok kö re
(kö zoktatá s, egyes szociá lis ellá tá sok, egé szsé gü gy stb.). Erre az ú j
Alaptö rvé ny é s az Mö tv csak az elvi lehető sé get teremtette meg,
amit majd a ké ső bbi á gazati jogalkotá s hajtott vé gre. Az iskolá k
elveszté se kü lö nö sen a falusi ö nkormá nyzatok szempontjá bó l volt
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csapá s, hiszen az iskolá k szervezeti, inté zmé nyi há tteret adtak
korá bban a kö zö ssé gi, szociá lis, kulturá lis funkció k gyakorlá sá hoz
is.
‑ Az ö nkormá nyzati rendszerbő l jelentő s ré szben kikerü ltek a
ható sá gi feladatok. Az ö nkormá nyzati hivatalok leé pü lé se sú lyos
kapacitá sgondokhoz vezetett, é s az ö nkormá nyzati mozgá sté r sok
igazgatá si é s kö zszolgá ltatá si funkció eseté ben jelentő sen
csö kkent. A hivatal tá vozá sa a kisfalvakbó l ugyancsak tú l mutat a
ható sá gi ü gyinté zé s jelentő sé gé n, hiszen a polgá rmesterek,
testü letek é s a helyi tá rsadalom adminisztratı́v segı́tsé get kapott a
korá bbi idő szakban a hivataloktó l.
‑ A megyei ö nkormá nyzatok megfosztá sa a kö zszolgá ltatá si
funkció któ l a falvak szempontjá bó l kü lö nö sen há trá nyos, hiszen a
megyei szerepvá llalá s első sorban a vidé kies té rsé gekben volt jelen.
A ké ső bbiekben az is nyilvá nvaló vá vá lt, hogy a megyé knek adott
terü letfejleszté si feladatkö r nem juttatta a falvakat erő sebb
é rdeké rvé nyesı́té si lehető sé ghez.
‑ A kö telező tá rsulá s lehető sé gé nek bevezeté se, a 2000 fő né l
kisebb telepü lé seken az ö ná lló
polgá rmesteri hivatal
megszü nteté se lá tszó lag a reformot á tható mé rethaté konysá gi,
racionalizá lá si igé nyt mutatja. Miutá n é ppen a legkisebb
telepü lé sek ö nkormá nyzatai veszı́tettek funkció jukbó l a legtö bbet,
ezé rt a mé retü k „konszolidá lá sa” inká bb a szerepveszté s
kö vetkezmé nyé nek tekinthető , semmint a szervezeti kapacitá sok
megerő sı́té sé nek.
‑ A szigorodó tö rvé nyessé gi felü gyelet kü lö nö sen a gyengé bb
szervezeti, adminisztratı́v tudá ssal rendelkező ö nkormá nyzatok
feletti beavatkozó gyá mkodá snak, a helyi mozgá sté r indokolatlan
szű kı́té sé nek eszkö ze lehet.
‑ Hasonló ké ppen a szigorodó gazdá lkodá si szabá lyok, amelyek
elvileg az eladó sodá s megakadá lyozá sa é rdeké ben szü lettek,
é ppen azoknak a kistelepü lé si ö nkormá nyzatoknak a
kiskorú sı́tá sá hoz vezettek, amelyek gazdá lkodá sá t korá bban sem
jellemezte a felelő tlen tú lterjeszkedé s.
‑ A feladat inanszı́rozá s bevezeté se is a kistelepü lé sek eseté ben
já rt nagyobb há trá nnyal, miutá n az á llamilag inanszı́rozott
„feladatok” kö re csö kkent, az ö nké ntes feladatokhoz viszont a sajá t
erő forrá sok jellemző en hiá nyoznak.
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‑ A kisté rsé gi tá rsulá si é s a tá rsulá si tö rvé ny hatá lyon kı́vü l
helyezé se szabad kezet adott a fentrő l kezdemé nyezett, illetve
eldö ntö tt té rbeli együ ttmű kö dé sek, integrá ció k, az ú j já rá shatá rok
megvoná sá hoz, az egyes kö zszolgá ltatá si tı́pusok szervezeti,
mé retbeli szabá lyozá sá hoz, optimá lis szervezeti keretekbe
terelé sé hez. Ez a megoldá s egyé rtelmű en mutatja azt a
paternalista kormá nyzá si ilozó iá t, amelyben nincs helye az
alulró l kezdemé nyezett együ ttmű kö dé seknek, sokkal inká bb a
hierarchikus, bü rokratikus szervezeti é s mű kö dé si megoldá sokat
alkalmazva, amelyeknek a kisebb telepü lé sek sokkal nehezebben
tudnak ellená llni, alternatı́vá t keresni.
Lassan tı́z é v tá vlatá bó l é rté kelve a vá ltozá sokat, amelyek a modell
lé nyegé t rendezté k á t, azt lá tjuk, hogy nem oldottak meg tö bb, ré gó ta
lé tező szerkezeti problé má t, pé ldá ul a kistelepü lé si elapró zottsá got
sem. Kijelenthető , né mi cinizmussal, hogy a nem optimá lis mé ret, má r
nem problé ma, hiszen az ö nkormá nyzatok sokkal kevesebb feladaté rt
felelő sek. A centralizá lt, á llamosı́tott kö zszolgá ltatá si rendszerek
azonban má ig minő sé gi é s hozzá fé ré si problé má kkal kü zdenek, nem
zajlott le a kö zszolgá ltatá sok szervezeti é s minő sé gi megú julá sa. Az
á llamosı́tott, centralizá ltan irá nyı́tott inté zmé nyrendszer potenciá lis
elő nyei, a mé rethaté konysá g, az egyenlő minő sé g é s hozzá fé ré s nem
kö vetkezett be, mert a reformok is elmaradtak, az
alul inanszı́rozottsá g fennmaradt, legalá bb is nem ismertek olyan
elemzé sek, amelyek a helyi kö zszolgá ltatá si rendszer pozitı́v
teljesı́tmé nyé t igazolná k, a né há ny korá bbi orszá gos (AROP, 2014)
illetve pontszerű , nemteljeskö rű elemzé s inká bb az ellenkező jé t
mutatja (Horvá th M., 2015; Ková cs, 2016; Ká kai–Vető 2019).

A falusi kormányzás és a fejlesztéspolitika
A terü leti, helyi ö nkormá nyzati rendszer vesztesé gei a
fejleszté spolitikai
inté zmé nyrendszer
centralizá ció já val
csak
teté ző dtek, illetve egymá st magyará zzá k. A terü letfejleszté s az unió s
csatlakozá s elő tt mé g decentralizá lt é s partnersé gre é pü lő
inté zmé nyrendszere a csatlakozá s utá n hasonló ké ppen egyre inká bb
centralizá lttá vá lt. A fejleszté si forrá sok elosztá sá ban a kilencvenes
é vek elejé n a falvakat kedvezmé nyező gesztusok nem eredmé nyeztek
é rzé kelhető elmozdulá st a fejlettsé gi kü lö nbsé gekben.
A helyi ö nkormá nyzatok szerepe a helyi gazdasá gfejleszté sben
nagyon sok kü lső é s belső té nyező fü ggvé nye. Akkor vá lnak a helyi
gazdasá gfejleszté sben meghatá rozó szereplő vé , ha megfelelő
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mozgá sté rrel é s eszkö zrendszerrel rendelkeznek. Magyarorszá gon a
rendszervá ltá s utá n má r a kilencvenes é vek kö zepé tő l a kisté rsé gi
lé pté k vá lt divatossá , tö bb okbó l is. Egyré szt azé rt, mert a kisebb
telepü lé sek hamar felismerté k, hogy egyedü l nem megy, má sré szt a
kilencvenes é vek kö zepé tő l a kormá nyzat is forszı́rozta a té rsé gi
együ ttmű kö dé st (G. Fekete, 2001). A megyei ö nkormá nyzatok
eszkö ztelensé ge é s legitimá ció s vá lsá ga miatt té rbeli kormá nyzá si
vá kuum alakult ki, amelyet egyré szt felü lrő l (centralizá ció s
re lexekkel), má sré szt alulró l (eleinte spontá n kisté rsé gi
szervező dé sekkel) pró bá ltak kitö lteni. A kisté rsé gi tá rsulá sok
kereté ben kié pı́tettek egy adminisztratı́v, segı́tő há tté rszervezeti
rendszert, amellyel pó toltá k a kisebbekné l hiá nyzó szervezeti
kapacitá sokat. A kezdetekben sokszı́nű , spontá n, ré szben a helyi
kö zö ssé geket is mozgó sı́tó , nyitott té rsé gi együ ttmű kö dé seket, az
unió s csatlakozá shoz kö zeledve felvá ltotta a felü lrő l irá nyı́tott
projektgenerá ló , menedzselő modell, amelyben a szereplő k zá rt
klikkje, kü lö nö sen az un. projektosztá ly (Ková ch, 2012) illetve a helyi
vá llalkozó k (Keller et al., 2016) birtokoltá k a vezető szerepet, kevé sbé
a helyi ö nkormá nyzati testü letek. A vidé ki té rsé gekben az unió s
LEADER programok jelentettek volna ö sztö nzé st a való di
partnersé gre, ná lunk azonban a LEADER eredeti „euró pai” logiká ja
nehezen é rvé nyesü lt (Chevalier et al., 2012; Czibere–Ková ch, 2013;
Finta, 2015).
Az ö nkormá nyzatok első szá mú kedvezmé nyezettjei voltak
é vtizedekig a, kü lö nö sen a kisebb telepü lé sekre é rkező á llami é s
unió s tá mogatá soknak. A sajá t helyi ö nkormá nyzati fejleszté si
eszkö zö k é s forrá sok hiá nya miatt azonban nem volt igazá n
lehető sé gü k a pá lyá zatok kö zö tt szelektá lni, a helyi sajá tossá gokra
é pı́teni (Balá s et al., 2013). 2010 utá n a korá bbi kisté rsé gi tá rsulá sok
a pé nzü gyi tá mogatá sok elmaradá sa nyomá n tú lnyomó ré szt
szé testek, s a LEADER akció csoportok egzisztenciá ja is megrendü lt. A
helyü kbe lé pő já rá sok, csak lé pté kü kben, hatá raikban hasonlı́tanak a
korá bbi
té rsé gi
együ ttmű kö dé sekre,
mint
a
megyei
kormá nyhivataloknak alá rendelt á llamigazgatá si egysé gek, sem a
szervezetü k, sem a hatá skö rü k nem kapcsoló dik a helyi
gazdasá gfejleszté shez.
A vidé k, a falvak fejlő dé se, felzá rkó zá sa szempontjá bó l aká r pozitı́v
fejlemé nynek is tekinthető a 2010 utá ni vá ltozá sok kö zü l, a megyei
ö nkormá nyzatok fejleszté spolitikai szerepkö rrel való felruhá zá sa.
Vizsgá lataim azonban azt mutatjá k, hogy a megyei ö nkormá nyzatok
sem sajá t aktivitá suk, szerepfelfogá suk, sem a szá mukra bı́zott
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feladatkö r, sem a rendelkezé sre á lló szervezeti kapacitá sok
szempontjá bó l nem vá ltak meghatá rozó szereplő vé a falvak
fejleszté sé ben. Csak nagyon ré szlegesen é s ellentmondá sos mó don
segı́tik a falvakat az unió s fejleszté si forrá sokhoz való hozzá fé ré sben.
Gyakran vá llalnak kö zvetlen szerepet a fejleszté si projektek
menedzselé sé ben, ré szben a kisebb falvak segı́té se, ré szben sajá t
adminisztratı́v kapacitá saik megő rzé se é rdeké ben. Ez a forma
azonban nem tesz lehető vé egy stabil megyei menedzserszervezet
fenntartá sá t hosszabb tá von. Az egyé b koordinatı́v, tervezé si,
é rdeké rvé nyesı́té si szerepü ket a gyakorlatban á tvette az egyé ni
orszá ggyű lé si
ké pviselő k
kijá ró ,
mozgó sı́tó ,
elosztá si
dö nté sbefolyá soló aktvitá sa (Pá lné , 2019).

Az esélyek
A helyi jó kormá nyzá shoz szü ksé ges helyi ré szvé tel, a mé rlegelé s, a
helyi adottsá gokhoz, igé nyekhez való alkalmazkodá s eszkö ztelen
ö nkormá nyzatokkal nem tud é rvé nyesü lni, s ezeket az elvá rá sokat
nem lehet a kö zpontosı́tott é s uniformizá lt kö zpolitikai eszkö zö kkel
é s inté zmé nyekkel „helyettesı́teni”. A kö zpontosı́tott kö zpolitiká k sem
a kö zszolgá ltatá sok megszervezé sé t, sem a helyi fejleszté st nem
tudtá k haté konyabbá é s igazsá gosabbá tenni, ső t a centralizá ció
kisebb haté konysá gú é s drá gá bb, a kisebb falvak eseté ben is
hatá stalan, ső t kontraproduktı́v.
Az egyszerű kö zjogi felhatalmazá s (ami 1990‑ben tö rté nt),
ö nmagá ban biztosan nem elegendő , a decentralizá ció nak megvannak
az é rvé nyesü lé si felté telei (Finta, 2019). A falvak jelentő s ré sze
Magyarorszá gon mé reté né l, korlá tozott kapacitá sainá l fogva nem
ké pes
jó
minő sé gű
kö zszolgá ltatá sokat
nyú jtani
é s
a
fejleszté spolitiká ban is elkerü lhetetlen a té rbeli ö sszefogá s. A
tá rsulá sok vá ltozatos, alapvető en a helyi sajá tossá gokra, bizalomra
é pü lő rendszere ö tvö zi a helyi kö zö ssé gi modell demokratikus é s a
haté konysá g é s minő sé g optimá lis szervezeti kereteinek
kö vetelmé nyé t. Ehhez helyben é s a kö zpolitika kö zponti
formá lá sá ban egyará nt intenzı́v tanulá sra é s kooperá ció ra van
szü ksé g kormá nyzá si szintek é s szereplő k kö zö tt.
Az integrá ció nem csak a falusi szomszé dsá gok lé pté ké ben, hanem
a vá rosok é s kö rnyé kü k dimenzió já ban is erő sı́tendő , pontosabban
lé trehozandó . Legalá bb ilyen fontos a kö zé pszintű ö nkormá nyzá s
megerő sı́té se, ami kü lö nö sen az elapró zott telepü lé sszerkezet
eseté ben inká bb megyei lé pté kben reá lis, mint nagyobb ré gió kban.
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A megyei ö nkormá nyzatok termé szetesen első sorban nem magukban,
hanem a telepü lé sekkel é s egyé b civil é s gazdasá gi partnerekkel való
együ ttmű kö dé s alapjá n tudnak té nylegesen kormá nyzati szereplő vé
vá lni, pé ldá ul azzal, hogy rá segı́tenek ott, ahol a kistelepü lé sek
eszkö zei szegé nyesek, vagy azzal, hogy a té rsé g nagyvá rosaival
ö sszefogva igazi té rbeli integrá ció ú tjá n mé rsé kelik a terü leti
egyenlő tlensé geket, é s ellensú lyt ké peznek a centralizá ció ra mindig
hajló kö zponti kormá nyzatokkal szemben.
Ilyen irá nyú reformokra a jelenlegi hatalmi, politikai kö rnyezet
nem igazá n hajlik. Erő s helyi tá rsadalmak é s erő s ö nkormá nyzati
é rdekszö vetsé gi rendszer né lkü l ezt hosszabb tá von is nehé z lesz
kiké nyszerı́teni.
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Bevezetés
A kiskö zsé gek (a fogalmat az 1871. é vi XVIII. tc.
inté zmé nyesı́tette, az 1886. é vi XII. tc. é rdemi korrekció kat hajtott
vé gre), az 1950. é vi felszá molá sukig rendkı́vü l sajá tos utat já rtak
be a magyar kö zigazgatá sban. Az akkori tö rvé nyalkotó nem
lé lekszá mhoz kö tö tte a kategó riá t, hanem egyé rtelmű en é s
vilá gosan megfogalmazva: a teherbı́ró ké pessé gü k nagysá gá hoz. A
kö zsé gek megkaptá k az „ö né rté kelé s” lehető sé gé t, eldö nthetté k,
hogy ké pesek‑e a „tö rvé ny á ltal rá juk ruhá zott” feladatok sajá t
anyagi erő bő l való ellá tá sá ra, vagy sem. Az elmú lt 150 é v alatt a
telepü lé shá ló zat rendszeré ben é lő kis lé lekszá mú falvaknak
egyszerre
kellett
szembené zniü k
az
orszá gban
zajló
modernizá ció s kihı́vá sokkal (kezdő dö tt a vasú té pı́té sek té rsé g ú jra
rendezé si hatá saival, majd folytató dott a villamosı́tá ssal, s a
szilá rd alapú kö zú ti kapcsolat megteremté sé vel stb.), a
vá rosiasodá s é s a vá rosodá s té rsé g é s tá rsadalomformá ló
kö vetkezmé nyeivel, a gazdasá g, a tá rsadalom, a csalá dszerkezet
loká lis á talakulá sá val.
Nem a Covid‑já rvá ny az első nagy trauma a kis telepü lé sek
é leté ben, hiszen csoport é s egyedi sajá tossá gokkal is elszenvedté k
a XIX. é s XX. szá zad magyar tö rté neté nek minden sú lyos
kö vetkezmé nyé t (I. é s II. vilá ghá ború , vilá ggazdasá gi vá lsá gok,
„forradalmak é s ellenforradalmak”, folyamatosan ismé tlő dő
rendszervá ltá sok stb.), de nem feledkezhetü nk el az I. vilá ghá ború
alatti
é s
utá ni
spanyol‑ná tha
pusztı́tó
hatá sairó l,
kö vetkezmé nyeirő l sem. A nagypolitiká k (gazdasá g‑, tá rsadalom‑,
kö zigazgatá s‑politika stb.) 2020‑ig korszakonké nt é s né ha
rö videbb idő szakonké nt is é rintetté k az orszá gos beavatkozá sokon
belü l a kiskö zsé gek kö zigazgatá si é s á ltalá nos helyzeté t is,
tö bbszö r a felzá rkó zá s lehető sé gé vel kecsegtettek, ritká n a
megszü nteté sü ket helyezté k kilá tá sba. A kategó ria egé szé t né zve
egyik megkö zelı́té s sem vá lt egyetemlegesen való ra, de mindké t
cé lhoz rendelten talá lunk – nem egyedi jelleggel – kiskö zsé gi
sorsokat, tö rté neti pá lyá kat.
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A rö vid elemzé semben a IX. falukonferenciá n elhangzott
elő adá som né há ny elemé t é rintem, fő ké nt nem az egyé ni telepü lé si
sorsokra, hanem a kiskö zsé gek (1950 utá n a kis lé lekszá mú
kö zsé gek) elmú lt é vtizedeire vonatkozó an.

Kisközségek az önfenntartás és az állami „kitartás” változó
feltételei árnyékában
A kiskö zsé gek é s a kis lé lekszú kö zsé gek kö zigazgatá si é s
kö zigazgatá spolitikai pozı́ció i sajá tosan vá ltoztak, ha a magyar
kö zigazgatá st né zzü k az 1989‑1990‑es rendszervá ltá s elő tti
idő szakban. Né mi elnagyolá ssal liberá lis (1871‑1918), konzervatı́v
(1920‑1945), lebegő ‑rendszerkereső (1945‑1949), á llamszocialista
(1950‑1990) idő szakokró l lehet beszé lni á ttekintő jelleggel a
„legutó bbi” rendszervá ltá s elő tti idő szakra vonatkozó an. Az
„ö nfenntartá s é s az á llami kitartá s” kö zö tti viszony kö zigazgatá si
rendszerspeci ikus jelleggel vá ltozott, az á llami „eltartá s” az
á llamszocialista idő szakban volt a leginká bb meghatá rozó . A
rendszervá ltá s utá n az ú j ö nkormá nyzati rendszerben minden
korá bbiná l szé lesebb jogokat kaptak a telepü lé si ö nkormá nyzatok, de
a jogokhoz a kistelepü lé sek eseté ben nem tá rsult sajá t, belső
gazdasá gi ké pessé g. Az elmú lt há rom é vtizedben a folyamatok
meghatá rozó tendenciá ja az volt, hogy a telepü lé sek elveszı́tetté k
né pessé gü k szá mottevő ré szé t, a kis telepü lé sek egyes csoportjaiban
megjelenő ú j infrastrukturá lis elemek (vı́z, gá z, kisebb ará nyban
csatorna) haszná latá nak lakossá gi
inanszı́rozá sa korlá tokba
ü tkö zö tt. Az elö regedő né pessé g bevé telei (első sorban a korá bban
megá llapı́tott nyugdı́jak) nem tartottak lé pé st a való gazdasá gi
folyamatokkal. A lakossá g ö sszeté telé nek fü ggvé nyé ben az
elszegé nyedé s megjelent a sajá t ingatlaná llomá ny minő sé gi romlá sá n,
a szü ksé ges karbantartá sok elhalasztá sá n is.

Trianon következményei és a falupolitika új feltételei a két
világháború között
A trianoni bé keszerző dé s alapvető en megvá ltoztatta nem csak az
orszá g terü leté t, né pessé gszá má t, kö zigazgatá si beosztá sá t, de a
né pessé g nemzetisé gi ö sszeté telé t, é s a telepü lé shá ló zat rendjé t is. A
soknemzetisé gű tö rté nelmi Magyarorszá gbó l a té rsé g egyik
leghomogé nebb nemzetisé gi ö sszeté telű á llamá vá vá lt az orszá g.
Budapest é s nagyvá rosi agglomerá ció ja miatt az orszá g egyik napró l a
má sokra az „á tlagok szintjé n” sokkal fejlettebb lett a tö rté neti
á llamhoz ké pest. Az á llamhatá rok kijelö lé se, a né pszavazá sok é s
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kisebb telepü lé scseré k utá n 1922 vé gé n 2408 kiskö zsé g maradt az
orszá g terü leté n. Az „á tlag szintjé n fejlettebb orszá gban” a kö zsé gek
dö ntő ré sze nem tudta sajá t erő bő l fedezni a tö rvé ny á ltal a rá juk
ruhá zott feladatokat. A kiskö zsé gek szö vetkeztek a kö zsé gi feladatok
ellá tá sá ra, 718 kö rjegyző sé get hoztak lé tre. A nagy‑ é s kiskö zsé gek
együ ttes szá ma 3418 volt. Az ú j á llamterü leten belü l, az ú j politikai
felté telek kö zö tt a tanyaké rdé s é s a falvak ü gye má r az I. vilá ghá ború
elő tt is megjelent, de igazá n az 1920‑as é vek legelejé n kié lező dö tt a
nagypolitika szintjé n is. A falupolitika é s a fö ldreform szü ksé gessé ge
ö ssze kapcsoló dott. (Mindenki szeme elő tt lebegett mé g 1918‑1919
tragikus é lmé nye.) Nagyatá di Szabó Istvá n a nagybı́rtok egy ré szé nek
á llami megvá ltá s ú tjá n tö rté nő kisajá tı́tá sá t szorgalmazta, majd a
parlamenti vitá k utá n jelentő sen korlá tozottabb megoldá sró l
szü letett tö rvé ny (1920. é vi XXXVI. tc.) A vé grehajtá s sorá n mintegy
400 ezer igé nylő juthatott á tlagban egy hektá r fö ldterü lethez, amely a
legritká bban volt ké pes fedezni egy csalá d megé lheté sé t.
1920‑ban – a tö bbfé le indı́ttatá sú paraszti politikai mozgoló dá sok
mellett – a legfelső bb politikai kö rö k tá mogatá sá val lé trehoztá k a Falu
Orszá gos Fö ldmı́ves‑szö vetsé get (Faluszö vetsé g) mely megjelentette
havi folyó iratá t A Falu cı́mmel. A Faluszö vetsé g é s A Falu is kiá llt a
falvak – vá rosokhoz viszonyı́tott ‑ mé ltatlan helyzeté nek
megvá ltoztatá sá é rt, az elmaradottsá g, sok esetben az elesettsé g é s a
tö meges nyomor a felszá molá sá é rt. 1920‑tó l kezdve – kü lö nbö ző
politikai felté telek kö zö tt – mindmá ig alapvető ké rdé s maradt kis
lé lekszá mú telepü lé sek kö zigazgatá si „kezelé sé nek” a ké rdé se. 1925‑
ben Rakovszky Ivá n belü gyminiszter (1922‑1926) megkezdte egy
jelentő sebb kö zsé gi kö zigazgatá si reform elő ké szı́té sé t. A KSH é s a
Belü gyminiszté rium rendelkezé sé re á lló statisztikai adatokon tú l
egysé ges é s mé lyebb ké pet szeretett volna kapni a kö zsé ges való sá gos
helyzeté rő l. Megszerkesztette, majd 3900/1925. é vi kö rrendeleté ben
kitö lté sre kikü ldte a kö zsé gek szá má ra a nyolc oldalas „Kö zigazgatá si
tá jé koztató lapokat”. 3198 kö zsé grő l elké szü lt, illetve az 1980‑as é vek
elejé re kutatható vá vá lt az egyenké nt nyolc oldalas egysé ges ké rdő ı́v.
Az 1980‑as é vek elejé n kezdtem el kutatni az iratanyagot a Né prajzi
Mú zeum Adattá rá ban, illetve a dé l‑duná ntú li megyei levé ltá rakban
(Hajdú , 1984). A jegyző k á ltal kitö ltö tt ké rdő ı́v tö bbsé gé ben pontos
ké pet adott a kö zsé g helyzeté rő l, de a legritká bban vá llaltá k fel annak
megvá laszolá sá t, hogy mi lenne a soron kö vetkező megoldandó
feladat.
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A vá rosok korá bbi pé ldá já bó l kiindulva – Horthy Mikló s
kormá nyzó legfő bb vé dnö ksé gé vel, Bethlen Istvá n miniszterelnö k é s a
kormá ny tö bb tagjá nak, Seré di Jusztiniá n hercegprı́má s jelenlé té ben,
Mayer Já nos fö ldmű velé sü gyi miniszter, a Faluszö vetsé g elnö ke
irá nyı́tá sá val ‑ 1928. má rcius 3 – 4. kö zö tt megtartottá k „A kö zsé gek
kongresszusá t”. A kongresszuson a „hivatalos Magyarorszá g”
kinyilvá nı́totta, hogy é rdekelt é s elkö telezett a kö zsé gek/falvak
(szinonimaké nt kezelté k a ké t fogalmat) felemelé se ü gye mellett. A
kongresszuson rendkı́vü l é les, kritikus helyzetelemzé sek hangoztak
el a kö zsé gek való s helyzeté rő l. A kongresszus – a szü ksé ges, á tfogó
reformok elő ké szı́té sé re – há rom szakbizottsá got (a szoros
é rtelemben vett kö zsé gfejleszté si ké rdé sekrő l, a falu kulturá lis é s
egé szsé gü gyi gondjairó l, a falu feszı́tő tá rsadalmi ké rdé seirő l) hozott
lé tre há rom kormá nypá rti orszá ggyű lé si ké pviselő vezeté sé vel. A
kongresszuson folyamatosan, kü lö nbö ző szempontok szerint elemzett
ké rdé sek kapcsá n szinte minden esetben sü rgő s, soron lé vő
„feladatké nt” vető dö tt fel az egybeé pü lt, az egymá shoz kö zel‑fekvő é s
a tö rpe kö zsé gek egyesı́té sé nek a szü ksé gessé ge. Tö bben ú gy vé lté k,
hogy csak a kö zsé gek szá má nak jelentő s csö kkenté sé vel, a nagyobb
lé lekszá mú , gazdasá gilag erő sebb kö zsé gek lé trehozá sá val lehet
kiinduló pontké nt megkezdeni a gondok felszá molá sá t. A
kormá nypá rti Faluszö vetsé g 1928. é vi kongresszusá n a politikai elit
é s a kormá ny minden ké pviselő je szembesü lt a falusi való sá g szinte
minden lesú jtó elemé vel. A gondolkodá s elindult, majd a kö vetkező
é vben kirobbant, é s fokozatosan begyű rű ző vilá ggazdasá gi vá lsá g
felü lı́rta a té nyleges cselekvé s lehető sé geit.
A falu ké rdé skö ré vel való foglalkozá s az 1920‑as é vekben
kiszé lesedett, s elté rő hangnemű é s politikai cé lú megkö zelı́té sek
jelentek meg. Ha megné zzü k a mé g Nagyatá di Szabó Istvá n á ltal
alapı́tott „Magyar Falu” cı́mű „Politikai, tá rsadalmi, mező gazdasá gi”
hetilap 1928. é vi szá mait (Lapvezé r: Gö mbö s Gyula), akkor a
radikalizmus is megjelent a faluró l való „politikai” gondolkodá s
keretei kö zö tt. A vitá k tö bbfé le megkö zelı́té sben é rintetté k a
kö zsé gek, kü lö nö sen a kiskö zsé gek oktatá si, egé szsé gü gyi,
kö zlekedé si, laká s viszonyait. Az alapvető ké rdé s az volt, hogy mit
kellene inanszı́roznia kö zvetlenü l az á llamnak (megé pı́teni é s
fenntartani.) Erre a ké rdé sre sikeres vá laszt é s pé ldá t adott gró f
Klebelsberg Kunó kiterjedt tanyasi iskolaé pı́té si programja. Vilá gossá
vá lhatott minden é rdekelt szá má ra, hogy jelentő s á llami
feladatvá llalá sok né lkü l nem lehet lé nyegi elő re lé pé st elé rni a
kö zsé gfejleszté s terü leté n sem. Nem csak a nagypolitika szintjé n
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jelenetek meg a reformelké pzelé sek a falvak vá lsá gá nak felszá molá sá t
illető en, hanem a né pi irodalomban, a szociográ iá ban é s a
telepü lé sszocioló giá ban is. Vé gü l is kialakult egyfajta ré szleges
kö zmegegyezé s a tekintetben, hogy nem lehet ö ná lló an csak a
kö zsé gekre, kü lö nö sen nem a kiskö zsé gekre tá maszkodva megoldani
a falvak é s a vidé ki kö zigazgatá s vá lsá gá t, szá mı́tá sba kell venni a
vá rosokat is, ső t nem csak Erdei Ferenc, de má sok is (Prinz Gyula
pé csi fö ldrajzprofesszor is) eljutott a vá rosok é s a kö zsé gek
„egybeszervezé sé nek” kimondá sá ig. A tudomá nyos gondolkodá s
Erdei Ferenc eseté ben politikai jellegű vé vá lt, a Nemzeti Parasztpá rt
egyik meghatá rozó kö zigazgatá si reformkoncepció já nak egyik
meghatá rozó egyé nisé ge lett.

Társadalomátalakítás, közigazgatási reformtörekvések,
1944‑1948
A II. vilá ghá ború sú lyos anyagi, de mé g inká bb hosszabb tá von
é rző dő humá nerő forrá s‑tragé diá kat hozott a telepü lé sek szá má ra. A
holokauszt (a kis telepü lé sek szintjé n egy‑ké t csalá d elveszté se), a
há ború s (fé r i) embervesztesé gek, a há ború utá ni ké nyszermunká ra‑
hurcolá sok, a svá bok lakta terü leteken a né metek kitelepı́té se, má s
csoportok betelepı́té se alapvető vá ltozá sokat hozott a telepü lé sek
é leté ben. Az 1945‑ö s fö ldosztá s egyszerre é rintette a falvak vezető
gazdasá gi csoportjá t, valamint a legszegé nyebb ré tegeit. A politikai
é let demokratizá lá sa, a korlá tozott anyagi viszonyok mellett nem já rt
a kis telepü lé sek lehető sé geinek a kiszé lesı́té sé vel. Mind a tá rsadalom
– mind pedig a kö zigazgatá s‑politiká ban ‑ elő té rbe kerü lt a vá rosok
szerepe, a vá rosok é s a falvak „egybeszervezé sé nek” megteremté sé re
irá nyuló tö rekvé s. A reformkoncepció kban gazdag, a té nyleges
reformlé pé sekben visszafogott rö vid idő szak „nem vá ltotta meg” sem
a magyar kö zigazgatá st, sem pedig a kistelepü lé seket.

Az államszocialista korszak és a tanácsrendszer
községpolitikája
A taná csrendszer bevezeté sekor felszá moltá k a „kiskö zsé g”
kategó riá t a kö zigazgatá sban, arra tö rekedtek, hogy ahol csak mó d
volt rá , ö ná lló taná csokat hozzanak lé tre a legkisebb lé lekszá mú
kö zsé gekben is. (Az 1951. é vi helysé gné vtá r szerint 2808 ö ná lló
kö zsé gi taná cs alakult, a 170 kö zsé gi kö zö s taná cs 361 kö zsé get fogott
ö ssze.) A mindenre kiterjedő á llamhatalom maga alá gyű rte a
kö zigazgatá s é s a tá rsadalom egé szé t. A korá bban mű kö dő , nem
kö zsé gi tulajdonú
inté zmé nyek (pé ldá ul egyhá zi iskolá k)
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á llamosı́tá sá val az á llam nem csak megjelent a kö zsé gekben, mint
inté zmé nyek tulajdonosa, fenntartó ja‑ inanszı́rozó ja, hanem rö vid
idő n belü l meghatá rozó vá vá lt (Belé nyi, 1996). 1950 nyará n a KSH ki
kı́vá nta bő vı́teni kö zigazgatá s‑statisztikai adatbá zisá t, lé nyegesen
tö bbet kı́vá ntak tudni é s publiká lni a kö zsé gekrő l is. Elrendelté k a
telepü lé sek villannyal való ellá tottsá gá nak teljes felmé ré sé t is. Az
„ideoló giai alapot” Lenin megjegyzé sé bő l (A kommunizmus nem má s,
mint szovjethatalom, plusz az egé sz orszá g villamosı́tá sa) vezetté k le.
A kutatá s ö sszegző eredmé nyeit Szalay Sá ndor tette kö zzé (Szalay,
1951) mely szerint az orszá g akkori 3169 kö zsé ge kö zü l 1683‑ba volt
bevezetve a villany, a kö zsé gá llomá ny 53,1%‑ká ba. Az 564 ö tszá z fő
alatti kö zsé gbő l csak 168 rendelkezett villannyal, a kategó ria 29,8%‑
a. Az 501 – 1000 fő kö zö tti kö zsé gek (873) kö zü l 362‑be (41,5%)
vezetté k be a villanyt. Mivel a vá rosok mindegyike rendelkezett
villanyellá tottsá ggal az orszá g 1950. é vi lakossá gá nak má r 80%‑a
é lvezhette a villanyvilá gı́tá s elő nyeit. Az ö sszeı́rá s alapvető en a
né pessé gszá m kategó riá kat tekintette kiinduló pontnak, ı́gy vilá gossá
vá lt, hogy a hosszabb tá vú , alapvető en mé g „piacgazdasá gi” felté telek
bá zisá n az alacsonyabb lé lekszá mú
ké t telepü lé scsoport
egyé rtelmű en
jelentő s
ellá tottsá gi
há trá nyba
kerü lt.
A
villanyellá tottsá g hiá nya ezekben a kis lé lekszá mú telepü lé sekben
egyszerre modernizá ció s há trá nyt jelentett a gazdasá gban, s é letviteli
korlá tokat a tö bbi, szerencsé sebb telepü lé sekhez ké pest. Má sré szt – s
ezt is meg kell fogalmaznunk –, hogy ez a kiinduló á llapot azt mutatja,
hogy a telepü lé sá llomá nyon belü li jelentő s, ré szben a lé lekszá mhoz
kö zö tt ellá tá si kü lö nbsé gek hosszú tá von alakultak ki (a tö rté nelmi
Magyarorszá gon a villamosenergia‑ellá tá s kezdetei 1884‑re
Temesvá rra, az orszá g mai terü leté n pedig 1888‑ra Má té szalká ra
nyú lnak vissza.) Nem felté tlenü l a felmé ré sbő l, hanem sokkal inká bb
az ideoló giai „há tté rbő l” fakadó an a taná csrendszer első idő szaká ban
meggyorsı́tottá k a falu‑villamosı́tá si programokat, a kö zsé gek teljes
villamosı́tá sa mintegy 10 é v alatt befejező dö tt. 1963. augusztusá ban
Aporligeten fejező dö tt be a kö zsé gek villamosı́tá sa. (A tanyá k
tö bbsé ge – mé g a vá rosok kö zigazgatá si terü leté n belü l fekvő ké is –
mé g kimaradt a lehető sé gbő l.) E tekintetben a taná csrendszer nem
nö velte, hanem felszá molta az ellá tottsá gi kü lö nbsé geket.
Egé szé ben vé ve az á llamszocialista korszak egé sze „nem volt
falupá rti”, egyes idő szakokban pedig kifejezetten faluellenesnek lehet
minő sı́teni. A Rá kosi‑korszakban sok tekintetben nyı́ltan
megfogalmaztá k az á llamé pı́té s é s a tá rsadalomszervezé s elvi
alapjait: a szocializmus é pı́té sé nek vezető ereje a pá rt, a
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munká sosztá ly lakó helye a vá ros, a vá ros kell, hogy vezesse a falut. Az
1951. má jusa é s decembere kö zö tt elké szü lt „első szocialista
telepü lé shá ló zat‑fejleszté si koncepció ” a telepü lé seket fejleszté si
(iparosı́tá si) osztá lyokba sorolta. Budapest é s Miskolc osztá lyon felü li
lett. Az első osztá lyba sorolt 72 (má s felsorolá sban 73), kiemelt
fejleszté sre „ı́té lt” telepü lé s nyilvá nossá got kapott, a né vsoruk
megjelent orszá gos szinten. Má s volt a helyzet a legalsó kategó riá val,
ezen telepü lé sek né vsora csak a megyei pá rtbizottsá gok é s a megyei
taná csok elő tt vá lt ismertté . Az orszá g akkori 3223 telepü lé se kö zü l
1530 kerü lt a III/c. (nem fejlesztendő , hosszabb tá von felszá molandó )
kategó riá ba (47,47%). Az egyezteté sek utá n 1287 telepü lé s marad,
926 a Duná ntú lon, 222 Eszak‑Magyarorszá gon, 139 pedig az Alfö ldö n.
Kü lö nö sen a Duná ntú lon „terveztek” nagymé rté kű kö zsé gritkı́tá st. A
korszak egé szé t tekintve a kis lé lekszá mú telepü lé sek meglehető sen
szű k kö rben ré szesedtek a telepü lé sfejleszté sre fordı́tható
erő forrá sokbó l. Nem csak az á llami fejleszté sek voltak korlá tozottak,
de a lakossá g a sajá t erő forrá sainak jelentő s ré szé t is – a gyermekek
tá mogatá sá n keresztü l – a lakó helyi beruhá zá sok helyett a vá rosi
laká sé pı́té st é s megé lheté st tá mogatta. A lakossá g legnagyobb é rté kű
egyé ni beruhá zá sa az 1960‑as é vek vé gé tő l a csalá di há zé pı́té s volt. A
sú lyos demográ iai folyamatok miatt az 1970‑es é vektő l a
né pesedé spolitikai inté zkedé sek kereté n belü l tá mogattá k a
gyermeket vá llaló k lakhatá shoz jutá sá t.
A kis lé lekszá mú
telepü lé sekben nem vá lt tö megessé a „Ká dá r‑kocká k” é pı́té se, az
egyé ni laká stulajdon karbantartá sa is visszafogottá vá lt. A kis
telepü lé si laká sá llomá ny jelentő s ré szé nek az amortizá ció ja
felgyorsult a csalá don belü li transzferek oká n is. Az 1971. é vi OTK
má r a teljes nyilvá nossá g elő tt é s szá má ra fogalmazta meg a
szocialista telepü lé shá ló zat fejleszté sé nek á tfogó , politikai cé ljait, s
hatá rozta meg az egyes telepü lé skategó riá k, ső t egyes telepü lé sek
funkcioná lis besorolá sá t. A megyé kkel tö rté nt egyezteté sek utá n
orszá gosan 2071 telepü lé s kerü lt az „egyé b” kategó riá ban, az akkori
telepü lé sá llomá ny 64,54%‑a. (Ez azt is jelenti, hogy a konszolidá lt
Ká dá r‑korszak a telepü lé sá llomá nyt nagyobb ré szben minő sı́tette le,
mint a Rá kosi‑korszak 1951‑ben.)

A rendszerváltás utáni folyamatok és a mai kihívások
A rendszervá ltá s egyik belső eleme a telepü lé shá ló zatban kialakult
helyzet kö rü li vita volt (sajá tos mó don az 1970‑es, 80‑as é vekben ezt
a ké rdé skö rt má r lehetett nyilvá nosan vitatni, konferenciá kat
szervezni), a pá rt nem vette é szre, hogy tá rsadalom é s
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gazdasá gpolitiká já nak alapjait é rinti a vita. A gazdasá gi nehé zsé gek
fokozó dá sá val a „modellvá ltá s” ké rdé se kerü lt elő té rbe a
telepü lé spolitiká ban is az 1980‑as é vek kö zepé n. Az 1990‑es é vek
elejé n ú j ö nkormá nyzati tö rvé ny rendkı́vü l szé les jogokat adott a
telepü lé si ö nkormá nyzatoknak, de gazdasá gi lehető sé geket a kis
telepü lé sek szá má ra meglehető sen mé rsé kelteket. Az á llam a
rendszer inanszı́rozá sá ra fordı́tható ö sszegek egy ré szé t normatı́v
alapon (fejkvó ta) „osztotta el”, de a kis telepü lé sek eseté ben ez
ö nmagá ban vé ve nem volt elé gsé ges az ú j pá lyá ra á llá shoz. A ré szben
á llami, ré szben vá llalati dö nté sek bá zisá n vé gbement vonalas
infrastruktú ra fejleszté sek (vı́z, gá z, ré szben csatorna) elé rté k a kis
telepü lé sek jó ré szé t is, de szinte a fejleszté sekkel egy idő ben
megjelent a haszná latuk belső lakossá gi „ izető ké pessé gi korlá tja”.
A rendszervá ltá s é s az ú j ö nkormá nyzatisá g jelentő s helyi
energiá kat szabadı́tott fel, melyek egy ré sze „jogvisszaszerzé sre” (a
korá bbi kö zsé gegyesı́té sek felbontá sa, legalá bb az á ltalá nos iskola
né gy osztá lyá nak visszaszerzé se stb.) fordı́tó dott. A demográ iai
folyamatokat rendszerszinten nem tudtá k megvá ltoztatni, csak
né há ny kedvező kö zlekedé si helyzetben fekvő , vá roskö zeli kis
telepü lé s indult el ú j nö vekedé si pá lyá n. Az euró pai unió s csatlakozá s
(2004) első sorban „technoló giai – kezelé si vá ltozá st” hozott a kis
telepü lé sek é leté ben. A vidé kfejleszté s, a telepü lé sfejleszté s ú j
inté zmé nyei, „jelszavai” a kis telepü lé sek egy ré szé t té nylegesen
elé rté k, pozitı́v irá nyba hatottak, de a telepü lé sek tö bbsé ge
tekinteté ben nem vá ltak sorsfordı́tó vá . A 2015‑ben bevezeté sre kerü lt
ú j csalá di otthonteremté si tá mogatá s (CSOK) sikeres volt a
tekintetben, hogy az ö tezer fő alatti (2679) telepü lé seken
(vá rosokban é s kö zsé gekben egyará nt) 2021‑ig mintegy 200 ezer
csalá d vette igé nybe ú j é pı́té sű lakó ingatlanra, kisebb ré szü k
té nylegesen a kis telepü lé sekbe ruhá zott be. (A nagy ké rdé s az, hogy
ö nmagá ban a né há ny ú j há z é pı́té se meg tudja‑e fordı́tani a kis
lé lekszá mú telepü lé sek folyamatait, avagy az itteni beruhá zá sok sorsa
a leé rté kelő dé s lesz?) A falusi CSOK bevezeté se (2019. jú lius) szé lesre
tá rta a telepü lé si kö rt, amelyen tá mogatá sra kerü lt a haszná lt ingatlan
vá sá rlá sa, felú jı́tá sa. Az igazi ké rdé s az, hogy ö nmagá ban a
laká sviszonyok javı́tá sá val ki lehet‑e mozdı́tani a kis telepü lé seket
abbó l a negatı́v á llapotbó l, amelybe a hosszú tá vú piaci
mechanizmusok é s korlá tozó , visszafogó á llami beavatkozá sok ré vé n
kerü ltek. Az EU „zö ld fordulata”, amely a kis telepü lé seket első sorban
a laká sá llomá ny minő sé gi elvá rá sainak nö vekedé se ré vé n é rinti, é s a
COVID most má r kö zé ptá vú nak tekinthető hatá sa ismé t ú j kihı́vá st
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tartogat a kis lé lekszá mú telepü lé sek szá má ra. Lé nyegesen
alacsonyabb szintű egyé ni é s telepü lé si á tlagjö vedelembő l kellene
megteremteni az elvá rá sok (ső t elő ı́rá sok) felté teleit, mint a
szerencsé sebb telepü lé seken. A csalá di há zak szigetelé se, a megú juló
energia (fő leg napenergia) haszná latá nak az elterjedé se csak á llami
tá mogatá ssal,
felelő ssé gvá llalá ssal
vá lhat
tö megessé .
Az
otthonfelú jı́tá si
tá mogatá sok,
a
100%‑ban
tá mogatott
napelempá lyá zatok lehető sé geket teremtenek a kis telepü lé seken
é lő k szá má ra is.
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Az ö nkormá nyzatok á ltalá nos hatá skö rű kö zigazgatá si szervek, ı́gy
az á ltalá nos hatá skö rü knek keretet adó
helyi kö zü gy
generá lklauzulá já n belü l szabadon alakı́thatjá k, s egyben sajá t
dö nté sü kkel bő vı́thetik is feladat‑ é s hatá skö reiket (Fazekas, 2019).
Igy az ö nké nt vá llalt (fakultatı́v) ö nkormá nyzati feladatok
tulajdonké ppen az ö nkormá nyzatisá g egyik lé nyegi elemé nek
tekinthető ek, hiszen ezek fontos eszkö zei a helyi kö zü gyek helyi
igé nyekhez tö rté nő igazı́tá sá nak (Nagy, 2019). Az ö nkormá nyzati
rendszer é s azon belü l is a fakultatı́v feladatok kö ré ben fontos hatá st
jelentett a COVID‑19‑pandé mia. A já rvá nyü gyi helyzet é s a
korlá tozá sokkal ö sszefü ggé sben is megjelenő gazdasá gi vá lsá g¹ olyan
helyzet, amely egyé rtelmű en a centralizá ció s tendenciá k erő sö dé se
irá nyá ba mutat. A vilá gjá rvá ny a kö zsé gi ö nkormá nyzati feladatellá tá s
szá má ra egyszerre jelentett egy olyan kihı́vá st, aminek meg kellett
felelni, s egyszerre jelentett ez a vá ltozá s egyfajta innová ció s „motort”
is, amely a szabadon vá lasztott feladatok ellá tá sá nak megú julá sá t é s
fejlő dé sé t segı́tette elő . Irá somban arra keresem a vá laszt, hogy ezek a
kö rü lmé nyek miké nt hatottak a magyar kö zsé gi feladatellá tá s
rendszeré re, az COVID‑19‑vilá gjá rvá ny magyarorszá gi első
hullá má nak (2021. má rcius – jú nius) idő szaká nak tapasztalatira
igyelemmel.

A fakultatív feladatok jelentősége a magyar önkormányzati
rendszerben
A helyi ö nkormá nyzatok feladatainak elemzé se sorá n az eddigi
hazai é s nemzetkö zi kutatá sok első sorban a kö telező feladatok
vizsgá latá ra ö sszpontosı́tottak. Ennek szá mos oka van, de ezek kö zü l
talá n ki lehet emelni, hogy ezek a feladatok rendkı́vü l szé les
spektrumon mozognak, sokfé lé k é s szá mosak, valamint ö nké ntes
jellegü k miatt az egyes orszá gokon belü l is jelentő sen elté rnek, amely
megnehezı́ti kutatá sukat (Nagy, 2019). Azonban a fakultatı́v feladatok
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egyben az ö nkormá nyzati innová ció legfontosabb terü letei, amelyek
sok esetben szá mos, ké ső bb orszá gos szinten is megjelenő , s gyakran
kö telező feladattá vá ló kö zigazgatá si tevé kenysé g bö lcső inek is
tekinthető ek. Mindezeken tú l az ö nkormá nyzatok sajá tossá gai –
első sorban ott, ahol a kö telező feladatok kö re szé les, é s a kö zponti
szabá lyozá s azokkal kapcsolatban rendkı́vü l erő teljes – itt jelennek
meg első sorban (Marcou–Verebé lyi, 1993).
A helyi kö zü gy keretei kö zö tt a helyi ö nkormá nyzatok szabadon
vá llalhatnak feladatokat. Egy jelentő s ré szü k nem jelenik meg kö zponti
jogszabá lyokban, azokró l az ö nkormá nyzat dö nt. Az ö nké nt vá llalt
feladatokat azonban tö rvé ny is tartalmazhatja. Egyes tö rvé nyek ugyanis
lehető vé teszik, de nem ı́rjá k elő kö telező en, hogy az ö nkormá nyzatok
meghatá rozott feladatokat ellá ssanak. A Magyarorszá g helyi
ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. é vi CLXXXIX. tö rvé ny (a tová bbiakban:
Mö tv.) 10. § (2) bekezdé se rö gzı́ti, hogy az ö nké nt vá llalt helyi kö zü gyek
megoldá sa nem veszé lyeztetheti a tö rvé ny á ltal kö telező en elő ı́rt
ö nkormá nyzati feladat‑ é s hatá skö rö k ellá tá sá t. Ez a rendelkezé s rö gzı́ti
a kö telező feladatok ellá tá sa első dlegessé gé nek elvé t. A szabá ly elté ré st
nem engedő rendelkezé s, azaz a helyi kö zö ssé g a tö rvé ny alapjá n csak
ú gy vá llalhat fakultatı́v feladatot, ha maradé ktalanul eleget tett minden
kö telező feladatá nak. Az Mö tv. á ltalá nos szabá lyozá s alapjá n az
ö nkormá nyzat csak olyan ü gyeket vá llalhat fel, amelyek a helyi kö zü gy
kö ré be tartoznak, s amelyet jogszabá ly nem utal má s szerv feladat‑ é s
hatá skö ré be. Igy az ö nkormá nyzat csak é s kizá ró lag helyi kö zü gyet
lá that el, é rtelemszerű en orszá gos kö zü gyet nem, ennek megfelelő en a
Kú ria tö bb irá nymutató dö nté sé ben kiemelte, hogy a helyi kö zü gy
kö ré be nem tartozó ké rdé sekben nem vá llalhat ö nké ntesen feladatot
(ld. Kú ria Kö f.5.019/2005/5. szá mú hatá rozatá t). A helyi kö zü gyek
kö zü l is csak az lehet ö nké nt vá llalt feladat, amelyet jogszabá ly nem utal
má s szerv hatá skö ré be. Azaz, amennyiben egy helyi kö zü gyet
jogszabá ly egyé rtelmű en má s szerv hatá skö ré be utal, azt nem
vá llalhatja fel ö nké nt az ö nkormá nyzat. Szinté n a kö telező feladatok
ellá tá sá nak első dlegessé gé t biztosı́tja, hogy az Mö tv. rö gzı́tette, hogy az
ö nkormá nyzatok mely forrá saikat fordı́thatjá k a fakultatı́v
feladatellá tá sra. Az ú j szabá lyozá s szerint ezek inanszı́rozá sa a ké ső bb
ré szletesen kifejtett sajá t bevé telekbő l, valamint az e cé lra biztosı́tott
kü lö n forrá sokbó l lehetsé ges. Az ú j szabá ly alapjá n a fakultatı́v
feladatellá tá s inanszı́rozá sá ba egyé b, a sajá t bevé teleken, s az erre
rendelt tá mogatá sokon tú li forrá s – ı́gy pé ldá ul á llami normatı́va,
feladat inanszı́rozá si tá mogatá s – bevoná sa tö rvé nysé rtő (Nagy–
Hoffman, 2016).
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Az ö nké nt vá llalt feladatok kö ré ben ı́gy jelentő s szerepe van az
ö nkormá nyzati sajá t bevé teleknek. A szakirodalomban ezé rt az az
á ltalá nos hipoté zis, hogy a fakultatı́v feladatellá tá s első sorban a vá rosi
ö nkormá nyzatok kö ré ben elterjedt, igyelemmel arra, hogy a 2019‑ben
Magyarorszá gon – az ö nkormá nyzati zá rszá madá si, valamint a KSH é s
az Eurostat á ltal kezelt statisztikai adatok alapjá n – a 100 000 fő né l
né pesebb 9 telepü lé s (a fő vá ros eseté ben é rtelemszerű en ideé rtve a
fő vá rosi mellett a kerü leti ö nkormá nyzatokat is) ö nkormá nyzatai a teljes
magyar ö nkormá nyzati rendszer ö sszkiadá sá nak kö zel felé t (45,22%‑
á t) teljesı́tetté k (Hoffman, 2021). A forrá sok mellett azonban a humá n
erő forrá s, s kü lö nö sen a (kis)kö zö ssé gi együ ttmű kö dé s is fontos
szempont lehet az ö nké nt vá llalt feladatok ellá tá sá ban, amely pedig
é ppen a kisebb kö zsé gek ellá tá sszervezé sé nek kedvez (Nagy, 2017).

Empirikus kutatás a községi önkormányzatok COVID‑19‑
pandémia alatti fakultatív feladatellátásával kapcsolatban
A fakultatı́v feladatok jelentő sé ge, szabá lyozá si keretei é s a COVID‑
19‑vilá gjá rvá ny idő szaká ban ismé telten elő té rbe kerü ltek, hiszen a
pandé miá s helyzet szá mos kihı́vá st jelentett az ö nkormá nyzatoknak.
Jó llehet, a szakirodalom a já rvá nyok kö ré ben – a nagyobb né psű rű sé g,
é s az azzal já ró szü ksé gszerű en nagyobb kontaktusszá m miatt – a
nagyvá rosi, urbanizá lt té rsé gek é rintettsé gé t emeli ki (Hufnagel et al.,
2004), azonban a vidé ki, rurá lis terü letekre is nagy hatá st gyakorolt – a
magas fertő zö ttsé gi é rté kekre tekintettel – a COVID‑19 vilá gjá rvá ny,
kü lö nö sen annak má sodik é s harmadik hullá ma (Hoffman, 2021). A
megbetegedé sek magas szá ma mellett a já rvá nyü gyi korlá tozá sok
elrendelé se, é s az azokkal ö sszefü ggé sben kialakuló tá rsadalmi‑gazdasá gi
kihı́vá sok jelentő s mé rté kben é rintetté k a magyarorszá gi kö zsé gi
ö nkormá nyzatokat. A kihı́vá sok, é s az azokra adott vá laszok a kö zsé gi
ö nkormá nyzati rendszer rezilienciá já val kapcsolatban is fontos adalé kokkal
szolgá lhatnak.
A Tá rsadalomtudomá nyi Kutató kö zpont Jogtudomá nyi Inté zete (TK
JTI) gyakornoki programjá nak² kereté ben egy tá gabb, a COVID‑19‑
vilá gjá rvá my első hullá má ban elrendelt veszé lyhelyzeti idő szak
ö nkormá nyzati jogalkotá sá t – azaz a katasztró favé delemrő l é s a hozzá
kapcsoló dó egyes tö rvé nyek mó dosı́tá sá ró l szó ló 2011. é vi CXXVIII.
tö rvé ny 8a tová bbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdé se alapjá n a ké pviselő ‑
testü leti hatá skö rben eljá ró polgá rmesterek rendeletalkotá sá t – vizsgá ló
kutatá sra kerü lt sor. A kutatá sban a fő vá rosi é s annak kerü leti
ö nkormá nyzatai, a megyei ö nkormá nyzatok, a megyei jogú vá rosi
ö nkormá nyzatok, valamint megyé nké nt ké t já rá sszé khely vá ros, ké t
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egyé b vá ros, ké t, a megye á tlagos kö zsé gi né pessé gé nek mediá nja feletti
é s ké t az alatti kö zsé g jogalkotá sá nak vizsgá latá ra kerü lt sor. Igy ö sszesen
a fő vá ros eseté ben 24, a megyei jogú vá rosok eseté ben 23, a megyei
ö nkormá nyzatok eseté ben 19, a já rá sszé khely vá rosok eseté ben 38, az
egyé b vá rosok eseté ben 38, a nagyobb kö zsé gi ö nkormá nyzatok eseté ben
38, a kisebb kö zsé gi ö nkormá nyzatok eseté ben szinté n ö sszesen 38
ö nkormá nyzatok 2020. má rcius 11. é s 2020. jú nius 18. kö zö tti
rendeleteinek elemzé sé re kerü lt sor. Az elemzé s kö vette a TK JTI
veszé lyhelyzeti kö zponti jogalkotá si (veszé lyhelyzeti kormá nyrendelet‑
alkotá si) vizsgá latá nak mó dszertaná t³, ı́gy annak sorá n a rendeletalkotá si
tá rgykö rö k elemzé sé re is elvé geztü k a vizsgá latban.
A kutatá s egyik kiinduló hipoté zise az volt, hogy a kisebb telepü lé si
mé ret, a kisebb mé rté kű erő forrá sok, a hivatali mé retben megjelenő
elté ré sek é s a kö zö ssé gi kapcsolatok rendezé sé nek szemé lyesebb
formá i miatt a telepü lé smé ret é s a jogalkotá s intenzitá sa egymá ssal
ará nyos. A kutatá s sorá n – a vizsgá lt ö nkormá nyzatok tekinteté ben – ez
a hipoté zis igazoló dott: miné l kisebb volt a telepü lé s mé rete, anná l
kevesebb rendeletet adtak ki a polgá rmesterek a veszé lyhelyzet
idő szaká ban, ké pviselő ‑testü leti hatá skö rben. A kü lö nbsé gek rendkı́vü l
lá tvá nyosak voltak. Ha a vidé ki ö nkormá nyzatokra tekintü nk, akkor
megá llapı́tható , hogy mı́g a megyei jogú vá rosok a veszé lyhelyzet
nagyjá bó l há rom hó napos idő szaka alatt á tlagosan kö zel 14 (13,84)
rendeletet alkotta, addig ez az á tlag a kisebb kö zsé gek eseté ben alig
haladta meg a 3‑at (3,05) (ld. 1. á bra).
16

14

1. á bra: Az 1. veszé lyhelyzet idejé n alkotott rendeletek á tlagos szá ma
(telepü lé stı́pusonké nt) a vizsgá lt mintá ban
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Forrá s: Sajá t szerkeszté s
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A szabá lyozá si tá rgykö rö k elemzé se kö ré ben is kiemelhető , hogy a
nagyvá rosi ö nkormá nyzatok szé lesebb kö rben alkottak rendeleteket,
amelyek sok esetben az á llami tá mogatá si rendszereket kiegé szı́tő ,
vagy azokkal szemben egyfajta alternatı́v rezsimké nt szolgá ló sajá tos,
fakultatı́v feladatokat való sı́tottak meg. Igy jó llehet a COVID‑19‑
vilá gjá rvá nyhoz kö tő dő já rvá nyü gyi korlá tozá sok miatti gazdasá gi‑
tá rsadalmi vá lsá g sorá n Magyarorszá gon – má s euró pai á llamoktó l
elté rő en – nem vá ltoztattak a szociá lis ellá tá sok szabá lyain, ı́gy nem
mó dosult a munkané lkü lisé ghez kö tő dő ellá tá sok idő tartama é s
mé rté ke, azonban tö bb, jellemző en nagyvá rosi ö nkormá nyzat a
nagyobb erő forrá saira tá maszkodva, sajá tos, a munká jukat elvesztő
helyi lakosoknak nyú jtott egyö sszegű vagy rendszeres juttatá st,
tová bbá a kisvá llalkozá sokat tá mogató egyé b juttatá sokat vezetett be.
Igy lé nyegé ben az ö nkormá nyzatok ké pviselő ‑testü leteinek
hatá skö ré ben a Kat. tv. 46. § (4) bekezdé se alapjá n eljá ró
polgá rmesterek a helyi igé nyekre reagá lva egyfajta kü lö n ellá tá si
rezsimeket é pı́tettek ki a já rvá ny első hullá má nak idő szaká ban
(Hoffman, 2019).
Ez az alternatı́v jó lé ti rendszerek kié pı́té sé nek sajá tos mintá zata a
kisebb telepü lé seken nem jelent meg. Ezek az ellá tá sok ugyanis
jelentő s anyagi erő t igé nylő fakultatı́v feladatok. Az I. pontban
jelzettek szerint azonban az Mö tv. a kö telező ö nkormá nyzati
feladatok vé delme é rdeké ben a fakultatı́v feladatellá tá sba bevonható
forrá sok kö ré t pontosan szabá lyozza a tö rvé nyalkotó , s az első sorban
a sajá t bevé teleket jelenti, amelynek az egyik legfő bb forrá sá t a helyi
adó k, azon belü l is a helyi iparű zé si adó jelenti. Má rpedig ez a
bevé telei forma első sorban a nagyobb telepü lé sekre jellemző
(Hoffman–Balá zs, 2021). A koronavı́rus okozta korlá tozá sok
gazdasá gi‑tá rsadalmi hatá sai a kö zsé gi jó lé ti rendszerekre is hatá st
gyakoroltak, a kö zsé geknek is valamilyen mó don reagá lni kellett
ezekre a kihı́vá sokra. A kö zsé gi ö nkormá nyzatok azonban jellemző en
kevesebb anyagi erő forrá ssal rendelkeztek, mint a nagyobb
telepü lé sek, ı́gy a pé nzbeli vagy termé szetbeni tá mogatá sok kö re
né há ny, nagyobb gazdasá gi erő vel rendelkező , jellemző en turisztikai
desztiná ció s cé lpont szerepet betö ltő telepü lé sen kı́vü l (amelyeket a
COVID‑19‑cel ö sszefü ggő korlá tozá sok kiemelten é rintettek, a vizsgá lt
mintá ban ilyen volt pé ldá ul a Nó grá d megyei Holló kő kö zsé g) nem
jelent meg szé lesebb kö rben. A szakirodalom is kiemeli azonban,
hogy a kö zsé gi ö nkormá nyzatok kapacitá sai kö zö tt kiemelkedő ek a
kisebb kö zö ssé gekre jellemző együ ttmű kö dé si kompetenciá k. A
kisebb telepü lé seken az anyagi erő forrá sok szű kö ssé gé t ı́gy ré szben
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ellensú lyozni tudja a helyi humá n erő forrá s meglé te. Ezt a 2019‑et
megelő ző idő szakban empirikus kutatá sok is alá tá masztottá k (Finta,
2019). A fentiekre tekintettel azt a hipoté zist á llı́tottuk fel, hogy a
rendeletalkotá sban a kö zö ssé gi humá n erő forrá sokra é s a
kapacitá sokra való é pı́tkezé s is megjelenhet. Ezt a rendeletalkotá s
tartalmi vizsgá lata is igazolta, a vizsgá lt ö nkormá nyzatok tö bb, mint
egyharmadá ná l (ö sszesen 14 ö nkormá nyzatná l) jelentek meg sajá tos,
jellemző en szemé lyes szolgá ltatá st nyú jtó jó lé ti ellá tá si rendeletek,
amelyek első sorban a koronavı́rus fertő zé s miatt há zi karanté nban
levő , tová bbá á polá sra, gondozá sra szoruló szemé lyek szá má ra
biztosı́tottak sajá tos, jellemző en kisebb mé rté kű szociá lis szakmai
ismeretet igé nylő , egyszerű bb szolgá ltatá sokat. Jellemző en ezek az
alapvető é lelmiszerek beszerzé sé re, tová bbá egyes, a há zi
segı́tsé gnyú jtá st é rintő szolgá ltatá soknak az egyé bké nt a szociá lis
ellá tá sró l é s a szociá lis igazgatá sró l szó ló 1993. é vi III. tö rvé ny é s
annak vé grehajtá si rendeleteinek szabá lyai alapjá n nem jogosult, de a
koronavı́rus‑já rvá ny okozta megbetegedé s, há zi karanté n, vagy
egyszerű en a já rvá nyü gyi korlá tozá sok miatti mozgá sté r beszű kü lé se
miatt té nylegesen segı́tsé gre szoruló szemé lyeknek nyú jtott
szolgá ltatá sok voltak.
A kistelepü lé sek ı́gy a meglevő kapacitá saikra é pı́tkezve pró bá ltak
reagá lni a koronavı́rus‑vilá gjá rvá ny okozta kihı́vá sokra. Mı́g a
nagyobb vá rosok tekinteté ben megjelent egyfajta cé lzott innová ció s
szá ndé k is, amelyben a kö zponti jogalkotó nak is pé ldá t kı́vá ntak
mutatni a jó lé ti rendszerü k megfelelő alakı́tá sá val, addig a
kistelepü lé seken a rendeletekben, valamint az azokhoz kapcsoló dó an
– igaz, csak ré szben elé rhető – elő terjeszté sekben ilyen szá ndé k nem
jelent meg. Az első dleges cé lkitű zé st a helyi kö zö ssé gen belü li, kevé s
anyagi erő forrá st, de tö bb szemé lyes igyelmet é s kö zremű kö dé st
igé nylő segı́tsé gnyú jtá s biztosı́tá sa jelentette a kö zö ssé g tagjai
szá má ra.

Záró gondolatok: a korábbi tendenciák érvényesülése
A
koronavı́rus‑já rvá ny
okozta
kihı́vá sok
nem
hoztak
paradigmavá ltá st
a
kö zsé gi
ö nkormá nyzatok
fakultatı́v
feladatellá tá sá nak rendszeré ben. A 2010‑es é vekben vé gzett
kutatá sok is kiemelté k, hogy az ö nké nt vá llalat feladatok egyré szt a
turisztikai desztiná ció s cé lpont kö zsé gekben voltak jelentő sebbek,
ahol a telepü lé s imá zsá nak, vonzerejé nek nö velé sé t cé loztá k a
megfelelő inté zkedé sekkel. Má s kö zsé gi ö nkormá nyzatokná l is
megjelentek a fakultatı́v feladatok, á m ezek első sorban a kö zö ssé g
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ö nszervező dé sé t jelentő , kisebb anyagi rá fordı́tá st, á m jelentő sebb
humá n‑erő forrá st igé nylő , szolgá ltatá si jellegű feladatok voltak
(Hoffman–Nagy, 2019). A koronavı́rus‑já rvá ny első magyarorszá gi
hullá ma kö zsé gi rendeletalkotá sá nak elemzé se sorá n is hasonló ké p
rajzoló dott ki. A kö zsé gi fakultatı́v feladatok egyré szt a turisztikai
cé lpont falvakban jelentek meg erő teljesebben, kü lö nö sen a nagyobb
anyagi rá fordı́tá st igé nylő tı́pusaik. A tö bbi kö zsé gben is erő sen jelen
volt a nem kö telező feladatellá tá s: ezekkel a feladatokkal a
vilá gjá rvá ny tá rsadalmi‑gazdasá gi kihı́vá saira kı́vá ntak reagá lni a
kö zsé gek a helyi kö zö ssé g tevé kenysé gé nek szervezé sé vel, valamint
kö zö ssé gi szervezé st igé nylő sajá tos szolgá ltatá sokkal.

Jegyzetek
¹ A vá lsá gok á ltalá ban a centralizá ció s tendenciá kat erő sı́tik a kö zigazgatá si
rendszerekben. E tekintetben ld. ré szletesebben: Pá lné , 2016.

² A kutatá sban kö zremű kö dő gyakornokok: Cseh Kristó f Balá zs, PhD‑hallgató ,

valamint Bodó Bá lint Imre, Budai Kata, Dombrovszky Borbá la, Ferge Pé ter, Gö nczi
Li, Nagy Já nos é s Vasas Zsolt, az ELTE AJK osztatlan jogá sz mesterké pzé sé nek
hallgató i vettek ré szt.
³ A mó dszertan ré szletes leı́rá sá t illető en ld. Rá cz 2020, 323‑325.
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Nemzetiségi önkormányzatiság néhány recens aspektusa,
különös tekintettel a hazai horvát, szerb és szlovén
nemzetiségekre
B
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16.; bali.lorant@uni‑mate.hu

Bevezetés
A Magyar Kirá lysá g kö zel 920 é ves fenná llá sa alatt egy
soknemzetisé gű á llam volt, ahol a magyar kultú ra é s nyelv dominá lt.
Ez a trianoni orszá g csonkı́tá st kö vető en jelentő s vá ltozá snak indult.
Napjainkban az orszá g lakossá gá nak kö zel kilencvenö t szá zalé ka
vallja magá t magyar nemzetisé gű nek. Hazá nkban jelenleg tizenhá rom
ő shonos nemzetisé get tartunk szá mon¹. A szá llá sterü letü k szó rt,
első sorban a falvakban fordulnak elő nagy szá mará nyban. Egyedü l a
cigá nysá g az, amely a nagyobb vá rosok egy‑egy telepü lé sré szé ben
dominá nsnak mondható . A nemzetisé geink szá má ra a vá rosi lé t egyet
jelent az asszimilá ció val. A 2011‑es né pszá mlá lá si adatok szerint a
lakossá g 6,4% vallotta magá t valamely nemzetisé ghez tartozó nak. Az
ö nkormá nyzati vá lasztá sok sorá n á tlagosan 58%‑uk regisztrá ltatta
magá t a né vjegyzé kbe. Ez rendkı́vü l magas ará nynak mondható ,
igyelembe vé ve, hogy a cenzus a nemzetisé g minden egyes tagjá t
ö sszeı́rja. A tanulmá ny cé lja, hogy bemutassa a nemzetisé gi
ö nkormá nyzatok mű kö dé si jellemző inek vá ltozá sait é s azok fő bb
aspektusait a rendszervá ltozá st kö vető há rom é vtizedben a horvá t,
szerb é s szlové n nemzetisé gekre vonatkozó an.

Nemzetközi szabályozás
Az á llamszocialista Magyarorszá g az 1969. é vi 8. tö rvé nyerejű
rendelettel csatlakozott a New Yorkban 1965. december 21‑é n
elfogadott, a faji megkü lö nbö zteté s valamennyi formá já t kikü szö bö lni
hivatott nemzetkö zi egyezmé nyhez². Ezt kö vető en az 1976. é vi 8.
tö rvé nyerejű rendelettel fogadta el az Elnö ki Taná cs a Polgá ri é s
Politikai Jogok Nemzetkö zi Egysé gokmá nyá t, amely valamennyi
á llampolgá r szá má ra biztosı́tandó a kö zü gyek inté zé sé ben való
kö zvetett vagy kö zvetlen ré szvé telt³. Az Egyesü lt Nemzetek
Szervezeté nek 47/135. szá mú hatá rozata a nemzeti, etnikai, vallá si,
nyelvi kisebbsé gek jogainak nyilatkozata 1992‑ben megfogalmazta az
egyes fent emlı́tett kisebbsé gek jogá t a sajá t kö zö ssé gü ket é rintő
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nemzeti vagy loká lis dö nté sekben. Emellett meg kell emlı́teni az
EBESZ 1990. é vi Koppenhá gai Zá ró okmá nyá t, illetve a Lundi
Ajá nlá sok cı́mű dokumentumot, amely kifejezetten a nemzeti
kisebbsé gek kö zé leti tevé kenysé gé vel foglalkozik.

A hazai szabályozás változásának főbb aspektusai a
rendszerváltoztatás után
Bá r az 1949. é vi XX. tö rvé ny, az Alkotmá ny 1990. szeptember 30‑ai
mó dosı́tá sa lehető vé tette a nemzeti é s etnikai kisebbsé gek szá má ra
az ö nkormá nyzati vá lasztá sokon való ré szvé telt, a pontos
szabá lyozá st is tartalmazó 1993. é vi LXXVII. tö rvé ny azonban csak a
rendszervá ltoztatá st kö vető má sodik ciklusban tette lehető vé a
vá lasztá sok lebonyolı́tá sá t. 1994 ő szé n kerü lhetett sor az első
kisebbsé gi ö nkormá nyzati vá lasztá sra, amely eredmé nyeké nt 679
helyi kisebbsé gi ö nkormá nyzat jö hetett lé tre⁴. Az 1998‑as ciklusban
má r dupla annyi szervezet alakult. A 2002‑es vá lasztá sok sorá n egy
addig nem ismert ú j jelensé g ü tö tte fel a fejé t, az etnobiznisz. Ennek
kikü szö bö lé sé re alkotta meg a parlament a 2005. é vi CXIV. tö rvé nyt a
kisebbsé gi ö nkormá nyzati ké pviselő k vá lasztá sá ró l, amelynek
é rtelmé ben csak olyan telepü lé sen lehetett vá lasztá st tartani, ahol
legalá bb harminc fő egy é s ugyanazon nemzetisé ghez tartozó nak
vallotta magá t⁵. A jelö lt á llı́tá st valamely civil szervezet vé gezte. A
megvá lasztható ké pviselő k szá má t ö t fő ben hatá roztá k meg. Emellett
megszű nt a telepü lé si ö nkormá nyzatba kedvezmé nyes mandá tummal
való bejutá s lehető sé ge. A terü leti é s az orszá gos ö nkormá nyzatokat
pedig elektori rendszerben vá lasztottá k meg egé szen a jogszabá ly
é letbe lé pé sé ig. Az orszá gos elektorok szá má t nem a nemzetisé gek
szá mará nya hatá rozta meg, hanem a telepü lé si ö nkormá nyzatok
szá mará nya. Ezé rt 2006‑tó l a terü leti é s az orszá gos nemzetisé gi
ké pviselő ket is kö zvetlenü l vá lasztjá k (Szalayné Sá ndor 2014)
Az etnobiznisz visszaszorı́tá sá t cé lzó fent emlı́tett szigorı́tó
szabá lyozá sok nem é reztetté k demobilizá ló hatá sukat. 2006‑ban
kö zel 200 ezer fő regisztrá ltatta magá t valamelyik nemzetisé gi
kö zö ssé g tagjaké nt. Ez a szá m 2019‑re tö bb, mint 314 ezer fő re
emelkedett (Dobos, 2019).
Magyarorszá g 2011‑ben megalkotott Alaptö rvé nyé nek XXIX. cikke
is kimondja, hogy a nemzetisé geknek joguk van az anyanyelv
haszná lathoz, valamint ö nazonossá guk szabad vá llalá shoz, illetve az
ö nkormá nyzatisá guk gyakorlá sá hoz. A nemzetisé gek jogairó l szó ló
2011. é vi CLXXIX. tö rvé ny a nemzeti é s etnikai kisebbsé g
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terminoló gia helyett az 1§‑ban má r egysé gesen az á rnyaltabb
nemzetisé g kifejezé st haszná lja⁶,⁷.
Az etnobiznisz visszaszorı́tá sa é rdeké ben tö bb vá lasztó jogi
inté zkedé sre is sor kerü lt, regisztrá ció hoz kö tik a vá lasztá son való
ré szvé telt, amely felté telei a kö vetkező k a jelö ltekre é s a vá lasztó kra
vonatkozó an: szavazati joggal kell rendelkeznie a helyi
ö nkormá nyzati vá lasztá son, a megelő ző ké t á ltalá nos vá lasztá son
nem indult má s nemzetisé g jelö ltjeké nt, a jelö lt nyilatkozata a
nemzetisé g nyelv, hagyomá nyok é s kultú ra ismereté rő l. A helyi
ö nkormá nyzati é s a nemzetisé gi vá lasztá sok egy napon zajlanak.

Napjaink szabályozása
2018‑ban 2023 telepü lé sen mű kö dö tt nemzetisé gi ö nkormá nyzat,
amelyek kö zel felé t, 1097‑et a romá k adtá k. A má sodik legtö bb
telepü lé si ké pviselettel a né metek (401), a harmadikkal pedig a
horvá tok (112) rendelkeztek. A 2019‑es ö nkormá nyzati vá lasztá s
sorá n harminc fő hö z kö tö tté k a legutó bbi né pszá mlá lá s sorá n egy
nemzetisé gű nek valló k minimum lé tszá má t, amely 2020. jú lius 16‑tó l
egy tö rvé nymó dosı́tá ssal megvá ltozott. Amennyiben 25 fő az adott
nemzetisé gi kö zö ssé ghez tartozó nak vallja magá t é s a telepü lé sen
má r mű kö dik nemzetisé gi ö nkormá nyzat, a vá lasztá st kö telező kiı́rni.
Ha ú j belé pő jelentkezik, abban az esetben az orszá gos
ö nkormá nyzatnak kell megvizsgá lni a telepü lé sen való honossá gi é s
ö nszervező dé si elő felté telek teljesü lé sé t. Mű kö dik – e pé ldá ul
nemzetisé gi alapı́tvá ny vagy egyesü let, ré szesü l‑e á llami
tá mogatá sban? Emellett az MTA elnö ke is vé lemé nyezi a honossá gi
felté tel teljesü lé sé t⁸.
Telepü lé si szinten a jelö lt á llı́tá s felté tele az ajá nlá sok gyű jté se.
Legalá bb a né vjegyzé kben szereplő k ö t szá zalé ka, legkevesebb ö t fő
alá ı́rá sa szü ksé geltetik. A voksokat egyé ni jelö ltekre adjá k le. Szá z
alatti regisztrá ció eseté n há rom, szá z feletti eseté n ö t fő bő l á ll a
telepü lé s nemzetisé gi ö nkormá nyzata. A legtö bb voksot kapott
jelö ltek kö zö tt oszlanak meg a ké pviselő i helyek. Az ö nkormá nyzat
vezető jé t ö nmaguk kö zü l vá lasztjá k meg.
A terü leti ö nkormá nyzatok megvá lasztá sá nak eljá rá srendszere
elté r a telepü lé si szinttő l. A listaá llı́tá s elő felté tele, hogy terü leti
(megyei/fő vá ros kerü letei) szinten a telepü lé sek legalá bb tı́z
szá zalé ká ban ké pesek legyenek ö ná lló jelö ltet á llı́tani é s a
vá lasztó polgá rok ajá nlá sá nak legalá bb ké t szá zalé ká t ö ssze tudjá k
gyű jteni. A terü leti listá ra kü lö n szavazó lapon adjá k le a
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szavazatokat. A mandá tumok az egyes listá kra leadott voksok alapjá n
kerü lnek kiosztá sra. A terü leti nemzetisé gi ö nkormá nyzat testü lete a
kö zgyű lé s, amely hé t fő bő l á ll. A romá k 20, a né metek 13, a horvá tok
7, a szlová kok 6, a romá nok 5, a ruszinok é s a szerbek 2‑2, a tö bbiek
pedig 1‑1 terü leti ö nkormá nyzattal rendelkeztek 2014‑ben, kivé ve a
szlové neket.
Az orszá gos vá lasztá s kiı́rá sá nak felté telei hasonló ak a terü letihez.
Nem kö tik a né pszá mlá lá si adatokhoz. A telepü lé si vá lasztá sokon
legalá bb tı́z szá zalé kban ö ná lló jelö ltet indı́tó szervezet, amely a
vá lasztó polgá rok ajá nlá sainak legalá bb ké t szá zalé ká t ö sszegyű jti
jogosult a listaá llı́tá sra. A kö zgyű lé si tagok szá ma a né vjegyzé kben
regisztrá ltak szá mará nyá hoz mé rten 15 é s 47 fő kö zö tt mozogott
2014‑ben: a romá k 47, a né metek 39, a horvá tok é s a szlová kok 23‑
23, a tö bbiek pedig 15 fő s orszá gos nemzetisé gi ö nkormá nyzattal
rendelkeztek.

Horvátok, Szerbek, Szlovének a 2019‑es nemzetiségi
önkormányzati választáson⁹
Mindhá rom nemzetisé g egyará nt ő shonosnak tekintendő a Ká rpá t
–medencé ben é s a mai Magyarorszá g terü leté n. Szá llá sterü letü k
tö bbsé gé ben a Duná ntú lon talá lható , egyes esetekben az Dé l –
Alfö ldö n. Szá mará nyuk az orszá g lakossá gá hoz ké pest elenyé sző . A
2011‑es né pszá mlá lá si adatok szerint 26 774 fő vallotta magá t
horvá tnak, a 2019‑es vá lasztá son 11 593 fő regisztrá ltatta magá t a
vá lasztó i né vjegyzé kben é s 7 799 é rvé nyes szavazatot adtak le. Az
orszá gos ö nkormá nyzatban a Magyarorszá gi Horvá tok Szö vetsé ge 23,
a Hrvati – Horvá tok Egyesü let – Soproni „Cakav Katedra” Egyesü let
pedig 8 mandá tummal rendelkezik.
Terü leti szinten hé t horvá t ö nkormá nyzat mű kö dik: Zala megye
(Magyarorszá gi Horvá tok Szö vetsé ge 5, a Hrvati – Horvá tok Egyesü let
– Soproni „Cakav Katedra” Egyesü let pedig 2 mandá tummal
rendelkezik), Vas megye (Magyarorszá gi Grá distyei Horvá tok
Egyesü lete
7
mandá tum),
Győ r‑Moson‑Sopron
megye:
(Magyarorszá gi Grá distyei Horvá tok Egyesü lete 4, a Soproni „Cakav
Katedra” Egyesü let pedig 3 mandá tum), Somogy, Baranya, Bá cs –
Kiskun megyé ben mindegyik terü leti listá n, aká rcsak Budapesten a
Magyarorszá gi Horvá tok Szö vetsé ge nyerte el az ö sszes mandá tumot.
Emellett 117 magyarorszá gi telepü lé s rendelkezik helyi nemzetisé gi
horvá t ö nkormá nyzattal. Tö bbsé gü k Baranya, Bá cs‑Kiskun, Somogy,
Zala é s Vas megyé ben talá lható ¹⁰. A tradicioná lis szá llá sterü leten
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kı́vü li, első sorban a nagy vá rosokban (Dunaú jvá ros, Szé kesfehé rvá r,
stb.) való elő fordulá suk a nagyfokú elvá ndorlá snak, illetve a
magyarokkal való há zassá gkö té seknek kö szö nhető .
A 2011‑es né pszá mlá lá si adatok szerint 10 038 fő vallotta magá t
szerb nemzetisé gű nek, 2 444‑en regisztrá ltattá k magukat a
nemzetisé gi né vjegyzé kben. A vá lasztá son 1668‑an jelentek meg. Az
orszá gos ö nkormá nyzatban a Battonyai Szerb Egyesü let – Ló ré vi
Egyesü let NHKE – Srpski Forum – Szerb Szö vetsé g 9, mı́g a „Krug”
Mű vé szeti Egyesü let 6 mandá tumot szerzett. Osszesen ké t terü leti
ö nkormá nyzattal rendelkeznek: Budapest (Srpski Forum 4, Szerb
Szö vetsé g 3 mandá tum) Pest megye (Ló ré vi Egyesü let NHKE 7
mandá tum). Osszesen 47 telepü lé sen alakult szerb nemzetisé gi
ö nkormá nyzat¹¹. A legtö bbjü k a tradicioná lis szá llá sterü leten a Duna
menté n, illetve az ahhoz kö zeli, valamint né há ny szerb hatá r menti
telepü lé sen talá lható . A nagyobb telepü lé seken való ö nszervező dé sü k
szinté n az elvá ndorlá snak kö szö nhető .
A 2011‑es né pszá mlá lá si adatok alapjá n 2820 fő vallotta magá t
szlové nnek Magyarorszá gon. 2019‑ben 859‑en regisztrá ltattá k
magukat a nemzetisé gi listá n é s 607‑en mentek el szavazni. Egyetlen
egy szervezet a Magyarorszá gi Szlové nek Szö vetsé ge szerezte meg az
ö sszes mandá tumot az orszá gos ö nkormá nyzatban. A má r emlı́tett
tö rvé nyi felté telek miatt terü leti ö nkormá nyzattal nem rendelkeznek.
Tı́z telepü lé sen tudtak nemzetisé gi ö nkormá nyzatot lé trehozni¹².

Összefoglalás
A hazai nemzetisé gi ö nkormá nyzati vá lasztá sok rendszeré t az
elmú lt harminc é vben folyamatos jogszabá lyi vá ltozá sok alakı́tottá k.
A vizsgá lt horvá t, szerb é s szlové n nemzetisé g helyi é s terü leti
ö nrendelkezé sé t pé ldaké nt megvizsgá lva megá llapı́thatjuk, hogy má r
egy maroknyi egy nemzetisé ghez tartozó szemé ly szá má ra is
szé leskö rű ö nszervező dé si lehető sé geket biztosı́tanak. A jogalkotó
á llandó tö rekvé sei kö zé tartozott az etnobiznisz visszaszorı́tá sa é s
terü leti ö nkormá nyzatisá g lehető sé gé nek megteremté se is.

Jegyzetek
¹ Cigá nyok, né metek, horvá tok, szerbek, szlové nek, lengyelek, ukrá nok, ruszinok
(ruté nek), szlová kok (tó tok), romá nok, bolgá rok, ö rmé nyek, gö rö gö k

² 1969. é vi 8. tö rvé nyerejű rendelet a faji megkü lö nbö zteté s valamennyi formá já nak
³

kikü szö bö lé sé rő l New Yorkban 1965. december 21‑é n elfogadott nemzetkö zi
egyezmé ny kihirdeté sé rő l.
1976. é vi 8. tö rvé nyerejű rendelet az Egyesü lt Nemzetek Kö zgyű lé se XXI. ü lé sszaká n,
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1966. december 16‑á n elfogadott Polgá ri é s Politikai Jogok Nemzetkö zi
Egyezsé gokmá nya kihirdeté sé rő l.
⁴ 1993. é vi LXXVII. tö rvé ny a nemzeti é s etnikai kisebbsé gek jogairó l.
⁵ 2005. é vi CXIV. tö rvé ny a kisebbsé gi ö nkormá nyzati ké pviselő k vá lasztá sá ró l, valamint
a nemzeti é s etnikai kisebbsé gekre vonatkozó egyes tö rvé nyek mó dosı́tá sá ró l.
⁶ 2011. é vi CLXXIX. tö rvé ny a nemzetisé gek jogairó l.
⁷ E tö rvé ny é rtelmé ben nemzetisé g minden olyan ‑ Magyarorszá g terü leté n legalá bb egy
é vszá zada honos ‑ né pcsoport, amely az á llam lakossá ga kö ré ben szá mszerű
kisebbsé gben van, a lakossá g tö bbi ré szé tő l sajá t nyelve, kultú rá ja é s hagyomá nyai
kü lö nbö ztetik meg, egyben olyan ö sszetartozá s‑tudatró l tesz bizonysá got, amely
mindezek megő rzé sé re, tö rté nelmileg kialakult kö zö ssé geik é rdekeinek kifejezé sé re
é s vé delmé re irá nyul. 2011. é vi CLXXIX. tö rvé ny, 1. §.
⁸ 2020. é vi LXVIII. tö rvé ny a nemzetisé gek jogairó l szó ló 2011. é vi CLXXIX. tö rvé ny
mó dosı́tá sá ró l 14. §.
⁹ Magyarorszá g nemzetisé gei 2021. Orszá ggyű lé s Hivatala. Kö zgyű jtemé nyi é s
Kö zmű velő dé si Igazgató sá g. Ké pviselő i Informá ció s Vizsgá lat. 2021. jú nius 15.
¹⁰Budapest, Baranya megye: Aranyosgadá ny, Beremend, Birjá n, Drá vafok,
Drá vakeresztú r, Drá vasztá ra, Felső szentmá rton, Harká ny, Ká sá d, Ká toly, Komló ,
Kozá rmisleny, Kö ké ny, Lá nycsó k, Lothá rd, Mohá cs, Nagydobsza, Nagykozá r,
Nagynyá rá d, Olasz, Pé cs, Pé csudvard, Pogá ny, Sellye, Sikló s, Szajk, Szalá nta, Szederké ny,
Szemely, Szentlő rinc, Szigetvá r, Sző ké d, Vajszló , Versend. Bá cs‑Kiskun megye: Baja,
Bá csalmá s, Bá csbokod, Bá tya, Csá voly, Csiké ria, Dusnok, Felső szentivá n, Gara,
Hercegszá ntó , Kalocsa, Katymá r, Kecskemé t. Csongrá d megye: Szeged. Fejé r megye:
Dunaú jvá ros, Ercsi, Szé kesfehé rvá r. Győ r‑Moson‑Sopron megye: Bezenye, Fertő homok,
Hidegsé g, Kimle, Kó phá za, Mosonmagyaró vá r, Sopron, Sopronhorpá cs, Und. Pest
megye: Erd, Szentendre, Tö kö l. Somogy megye: Barcs, Bolhó , Dará ny, Drá vatamá si,
Heresznye, Kaposvá r, Kasté lyosdombó , Lakó csa, Nagyatá d, Potony, Szentborbá s,
Tó tú jfalu, Vı́zvá r. Tolna megye: Dombó vá r. Vas megye: Bü k, Csepreg, Felső csatá r,
Horvá tlö vő , Horvá tzsidá ny, Kő szeg, Narda, Olmod, Peresznye, Szentpé terfa,
Szombathely. Zala megye: Becsehely, Fityehá z, Letenye, Molná ri, Murakeresztú r,
Nagykanizsa, Petrivente, Semjé nhá za, Szepetnek, Tó tszentmá rton, Tó tszerdahely.
¹¹Budapest, Baranya megye: Harká ny, Lippó , Magyarbó ly, Mohá cs, Pé cs, Sikló s. Bá cs‑
Kiskun megye: Baja, Hercegszá ntó . Bé ké s megye: Battonya. Csongrá d megye: Deszk,
Magyarcsaná d, Szeged, Ujszentivá n. Fejé r megye: Dunaú jvá ros, Szé kesfehé rvá r. Pest
megye: Budakalá sz, Budaö rs, Csobá nka, Gö d, Ló ré v, Pomá z, Rá ckeve, Szá zhalombatta,
Szentendre, Szigetcsé p, Tö kö l. Tolna megye: Medina.
¹²Budapest, Győ r – Moson – Sopron megye: Mosonmagyaró vá r. Vas megye: Alsó szö lnö k,
Apá tistvá nfalva, Felső szö lnö k, Ké tvö lgy, Orfalu, Szakonyfalu, Szentgotthá rd,
Szombathely.
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Uj Nemzeti Kivá ló sá g Programjá nak a Nemzeti Kutatá si, Fejleszté si é s
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Szolgá lat, 2021/29.Infotabló . https://www.parlament.hu/documents/
10181/39233533/Infotablo_2021_29_magyarorszagi_nemzetisegek.pdf/
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Bevezetés
Ismeretes, hogy a LEADER fejleszté si mó dszer – mely é pp 2021‑
ben ü nnepelte harmincadik „szü leté snapjá t” – alapvető cé lja az
alulró l é pı́tkező kö zö ssé gek civil, vá llalkozó i, é s ö nkormá nyzati
tagjainak ö sszefogá sa annak é rdeké ben, hogy a kö zö sen kidolgozott,
komplex, egymá st kiegé szı́tő fejleszté si elké pzelé seik megvaló sı́tá sa
hozzá já rulhasson a kö zö ssé g, a té rsé g fejlő dé sé hez, é s ezá ltal
elő segı́tse az Euró pai Unió Mű kö dé sé rő l szó ló Szerző dé s 174.
cikké ben megfogalmazott terü leti kü lö nbsé gek mé rsé klé sé t. E
fejleszté si mó dszer sikeresnek bizonyult az olyan orszá gokban, ahol a
demokratikus é rté kekre é pı́tve ö ná lló dö nté shozó , vagyis egyfajta
kormá nyzá si szintké nt vá lhatott ré szé vé a fejleszté spolitikai
inté zmé nyrendszernek. A LEADER, illető leg a má s elnevezé sű , de
azonos tartalmú CLLD (kö zö ssé gvezé relt helyi fejleszté s) tö bbszintű
kormá nyzá sban betö ltö tt szerepé re szá mos unió s szintű
dokumentum is rá mutatott¹ . A ké rdé s csupá n az, hogy az a fejleszté si
mó dszer, amely Euró pa nyugati felé ben komoly fejlő dé si pá lyá t futott
be, é s az unió s fejleszté spolitika rendszeré ben első ké nt a kö zö s
agrá rpolitika, majd pedig a kohé zió s politika egyik meghatá rozó
elemé vé vá lt, vajon milyen sikereket tudott elé rni egy olyan
posztszocialista orszá gban, mint Magyarorszá g.

A LEADER fejlesztési módszer sikerességének,
eredményességének főbb feltételei
A LEADER fejleszté si mó dszer – mely a vidé ki Magyarorszá g
terü let‑ é s vidé kfejleszté si inté zmé nyrendszeré ben a helyi szinthez, a
polgá rokhoz legkö zelebb á lló szervezetrendszert ké pezi – sikeres
mű kö dé se az alá bbi felté telek teljesü lé sé hez kö thető :
‑ Politikai tá mogatottsá g, é s té nyleges partnersé g:
‑ Dö nté si mozgá sté r:
‑ Kompetenciá k é s ké szsé gek a szervezeten belü l:
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‑ Megfelelő inanszı́rozá s:
‑ A tevé kenysé ghez, a fejleszté si mó dszer sajá tossá gaihoz illesz‑
kedő terü leti lé pté k:
‑ Az alkalmazott eljá rá srend egyszerű sé ge.
Az egyes felté telek ré szletes bemutatá sa ö ná lló tanulmá nyok
tá rgya lehet, ı́gy ehelyü tt csupá n né há ny fontosabb ö sszefü ggé sre,
kapcsoló dá si pont megvilá gı́tá sá ra nyı́lhat lehető sé g.

Politikai támogatottság, tényleges partnerség
Ahogy ezt má r az EGSZB Roman Haken á ltal jegyzett jelenté se² is
leszö gezi, a politikai tá mogatottsá g elengedhetetlen a LEADER/CLLD,
é s annak segı́tsé gé vel, a tö bbszintű kormá nyzá s sikeres
megvaló sı́tá sá hoz. Ha ugyanis a kö zponti fejleszté spolitikai ilozó ia
szö ges ellenté te a LEADER megkö zelı́té snek, akkor ilyen
„ellenszé lben”, az á llami tá mogatá s teljes hiá nya mellett, nagyon
nehé z eredmé nyeket elé rni. Magyarorszá g unitá rius á llam, a terü leti
szintek kö zö tti hatalommegosztá s hagyomá nyai né lkü l. A
tapasztalatok azt mutatjá k, hogy – kormá nyzatoktó l fü ggetlenü l – a
rendszervá ltá s ó ta eltelt há rom é vtized alatt nem fejlő dö tt a politikai
kultú ra olyan szintre, amely é rdemben segı́tené , az alulró l é pı́tkezé s, a
tö bbszintű kormá nyzá si mó dszerek – é s ezzel együ tt a
hatalommegosztá s – tá mogatá sá t. Itt nem é rvé nyesü l az a modern
á llamokra vonatkozó megá llapı́tá s, mely szerint az irá nyı́tá si
rendszerek szé ttö redezettek, é s szá mos kormá nyzati hierarchia
lé tezik, sajá t feladatokkal, felelő ssé gekkel, amelyek kü lö nbö ző
szinteken mű kö dnek. (Popering‑Verkerk, et al 2016) A politikai
tá mogatottsá g, illető leg a partnersé g hiá nya komoly szerepet já tszik
abban, hogy a tö bbszintű kormá nyzá s elő nyei, az elő remutató unió s
szintű dokumentumok kö vetelmé nyei nem é rvé nyesü lhetnek
Magyarorszá gon. Mindekö zben „Brü sszel”, vagyis unió ellenes
megnyilvá nulá sok sem ritká k a posztkommunista á llamokban.
(William, 2021)
Egy elfogadó , tá mogató kö rnyezet, a ré szvé teli demokrá cia
mechanizmusainak
hiá nyá ban
a
helyi
kezdemé nyezé sek
elfogadottsá ga mé g inká bb ki van szolgá ltatva egy, vagy né há ny –
megfelelő pozı́ció ban lé vő szemé ly – szubjektı́v megı́té lé sé nek.
(Zuzana et al., 2018) A 2007‑2013‑as idő szak első felé ben pé ldá ul
olyan pozitı́v dö nté s szü letett, amely alapjá n a LEADER szervezetek
kö zremű kö dé se mellett tö rté nhetett a nem tipikusan mező gazdasá gi
fejleszté sek (kulturá lis ö rö ksé g, alapszolgá ltatá sok, vidé ki turisztikai

A tö bbszintű kormá nyzá s gyakorlati tapasztalatai 71

fejleszté sek) tá mogatá sa. 2010‑tő l azonban má r sor kerü lt egy
kö zpontosı́tá si kı́sé rletre (mikrová llakozá sok, turisztika), á m a nem
tú l sikeres kö zponti pá lyá zatot kö vető en a feladatok visszakerü ltek
helyi szintre. Egé szen 2014‑ig lé tezett partnersé g a kormá nyzat é s a
LEADER szervezetek kö zö tt (amelyet aktı́v monitoringbizottsá gi
munka, szervezett talá lkozó k, rendezvé nyek fé mjeleztek). 2014 utá n
nem csupá n a partneri kapcsolatok kezdtek el gyengü lni, de kö zel
má sfé l é ven keresztü l – egy kö zö ssé gi jogszabá lyé rtelmezé s miatt – a
LEADER szervezetek szá má ra a kormá nyzat a ké t programozá si
idő szak kö zö tti á tmenet folyamá n nem biztosı́tott semmilyen
mű kö dé si forrá st. A 2021‑2027‑es programozá si idő szak –
pontosabban a 2020‑2022‑es á tmeneti idő szak – kü szö bé n az
együ ttmű kö dé s
formá lis
elemei
is
megszű ntek
lé tezni
(monitoringbizottsá gi ré szvé tel, a kö zö s rendezvé nyek, hivatalos
talá lkozó k eltű ntek).
Magyarorszá gon a 2021‑2027‑es programozá si idő szak
vidé kfejleszté si tervezé sé be a LEADER szervezeteket – tö bb hivatalos
kezdemé nyezé s ellené re – semmilyen hivatalos formá ban nem vontá k
be. Igaz, az Irá nyı́tó Ható sá g arró l sem tudott, hogy a Bizottsá g 2014.
januá r 7‑i 240/2014/EU rendeleté nek 4. cikk (1) bekezdé sé ben
szereplő IV. pontja szerint ilyen kö telmü k lenne. Az nehezen é rthető ,
hogy milyen problé má t okozott volna a kö zponti tervezé s, é s a
kormá nyzati dö nté shozó k szá má ra a tá rsadalom, é s egyes szakmai
á llá spontok szé les kö rű ismerete, az innovatı́v elké pzelé sek
beé pü lé se, egyá ltalá n a jö vő irá nti é rdeklő dé s, esetleg a kö zö ssé gben
tö rté nő gondolkodá s csı́rá inak az elü lteté se. A partnersé g ilyen szintű
negligá lá sa felü lné zetbő l (unió s szintrő l) talá n é szre sem vehető ,
hiszen – mé lyebb vizsgá latok né lkü l – papı́r szerint minden rendben
van (papı́ron lé tezett egyfajta tá rsadalması́tá s). Ezzel kialakul egy
papı́r‑partnersé g. Ké rdé s, hogy az alulné zetbő l tisztá n lá tszó
visszá sá goknak lehet‑e bá rmilyen kö vetkezmé nye, ami a partnersé g –
de inká bb egy demokratikus mű kö dé s – sú lyá t, vagy sú lytalansá gá t
ké pes mé rni, é s korrigá lni, ha szü ksé ges.
A helyi szintű kezdemé nyezé sek politikai tá mogatottsá gá t –
pontosabban annak hiá nyá t – jó l é rzé kelteti az is, hogy a 2014‑2020‑
as idő szakban a kohé zió s politiká n belü l a vá rá sokban kialakı́tott
kö zö ssé gvezé relt helyi fejleszté seket (CLLD) nem tová bbfejlesztetté k,
hanem egyszerű en megszü ntetté k a 2021‑2027‑es idő szakban.
Magyarorszá gon a korá bbi vá rosi CLLD, é s a vidé ki LEADER
ö sszekapcsolá sa olyan tö rté nelmi lehető sé get teremtett volna, ahol a
vidé ki é s vá rosi, helyi sajá tossá gok alapjá n kialakı́tott programok
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egymá st kiegé szı́tve, a szinergiá kra koncentrá lva jelentő sen
csö kkenthetté k volna a vá rosi‑vidé ki té rsé gek kö zö tti fejlettsé gi
kü lö nbsé geket, erő sı́thetté k volna a tö bbszintű kormá nyzá s
gyakorlatá t a centralizá ció tová bbi té rnyeré se helyett. (Ez a straté giai
irá ny é s fejleszté spolitikai ilozó ia szö ges ellenté tben á ll a Ré gió k
Bizottsá ga 136. plená ris ü lé sen – 2019. októ ber 7–9. –
megfogalmazott vé lemé ny 7. pontjá nak tartalmá val, illető leg az
Euró pai Parlament 2018. á prilis 17‑i (2019/C 390/07)
á llá sfoglalá sá nak 12. pontjá val). Elgondolkodtató , hogy az Euró pai
Unió n belü l tö retlenü l lé tezhet olyan fejleszté spolitikai rendszer is,
amely nem csupá n az unió s szintű fejlő dé si irá nyokat nem kö veti, de
inká bb a mú ltbeli rendszerek (pl. szocializmus) megoldá sai,
mechanizmusai fele fordul vissza.

Megfelelő inanszírozás
A
terü leti
kü lö nbsé gek
mé rsé klé sé hez,
a
perifé riá k
felzá rkó ztatá sá hoz elengedhetetlen a gazdasá g nö vekedé si pá lyá ra
á llı́tá sá hoz szü ksé ges kritikus tö meget³ elé rő forrá s rendelkezé sre
bocsá tá sa. (Ez a 2007‑2013‑as idő szakban sem volt biztosı́tott, á m a
2014‑2020‑as idő szak forrá sai olyan drasztikusan csö kkentek, hogy a
fejlettebb té rsé gek tő keerő sebb vá llalkozá sai má r pá lyá zni sem voltak
hajlandó k rá . A szemlé letessé g kedvé ért egy 45 telepü lé sbő l á lló ké t
já rá sra (LAU 1) kiterjedő LEADER szervezet ö nkormá nyzatai,
vá llalkozó i, é s civil szervezetei szá má ra hé t é ves idő szakra annyi pé nzt
(1 095 000 €) biztosı́tottak, amelybő l 2015‑ben egy db kö rforgalom
ké szü lhetett el egy fő ú ton. A vidé k, é s a LEADER program ilyeté n
tö rté nő megı́té lé se azó ta is komoly é rté krendi ké rdé seket vet fel.
A vidé k szá má ra a lé nyegi problé má t tová bbra is az jelenti, hogy a
terü letfejleszté si forrá sok nem a vidé ki té rsé gekben realizá ló dtak, a
2021‑2027‑es idő szak Euró pai Regioná lis Fejleszté si Alap cé ljai é s
forrá sai pedig olyan szinten vá ltak vá roskö zpontú vá , hogy az inká bb
eredmé nyezi a terü leti kü lö nbsé gek nö vekedé sé t, mintsem
csö kkenté sé t. Ekö zben az Euró pai Mező gazdasá gi é s Vidé kfejleszté si
Alap cé ljai é s forrá sai leszű kü lnek a mező gazdasá g tá mogatá sá ra, ı́gy a
vidé k lakossá ga – melynek megé lheté sé t tö bb, mint ké tharmad ré szben
nem a mező gazdasá g biztosı́tja – ké t szé k kö zé kerü lve, sehonné t nem
remé lhet megfelelő unió s tá mogatá st.
Magyarorszá gon nem elhanyagolható szerepű a 2018‑as
vá lasztá sokat kö vető en meghirdetett, nem unió s, hanem kizá ró lag
nemzeti inanszı́rozá son alapuló ú n. Magyar Falu program. Ez a
tá mogatá si rendszer azonban – csakú gy, mint a fejleszté spolitika
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egé sze – centralizá ltan, nem alulró l felfele é pı́tkezve mű kö dik,
bizonyı́tható an erő s pá rtpolitikai befolyá s, a tö bbszintű kormá nyzá s
lehető sé gé nek teljes kizá rá sa mellett.
Az EMVA forrá sok 5%‑os ré szará nyá ra alapuló , az orszá g teljes
vidé ki té rsé geinek lefedettsé ge melletti LEADER program olyan
cseké ly forrá sokkal rendelkezik, amely nem csak a terü leti
kü lö nbsé gek csö kkenté sé re ké ptelen é rzé kelhető hatá st gyakorolni,
de a tö bbszintű kormá nyzá s é rvé nyesü lé sé nek is komoly korlá tjá t
ké pezi. (Zá ró jelben megjegyezhető , hogy a 2014‑2020‑as idő szak
tervezé sé nek kezdeté n a Bizottsá g ké pviselő i jelezté k a forrá sok
elapró zó dá sá nak veszé lyé t, ha a program tová bbra is teljes orszá gos
lefedettsé g mellett folytató dik. A tervezé s vé gé n az illeté kes miniszter
é s a Bizottsá g felső vezeté se kö zö tt tá rgyalá sra kerü lt sor, melyet
kö vető en má r nem kifogá soltá k a inanszı́rozá s mé rté ké t. A há tté rben
zajló politikai alkuk tehá t unió s szinten is felü lı́rhatjá k a szakmai
szempontokat.)

Tevékenységhez, a fejlesztési módszer sajátosságaihoz
illeszkedő területi lépték
Az optimá lis terü leti lé pté k megvá lasztá sa nem csupá n a forrá sok
megfelelő szintű koncentrá ció já val, vagy é ppen elapró zotttsá gá val á ll
ö sszefü ggé sben (Pollermann et al., 2020) hanem – e fejleszté si
mó dszer eseté n kü lö nö sen fontos – elé rhető sé ggel, a helyi
informá ció k rendelkezé sre á llá sá val, a kapcsolati tő ké hez, a fejleszté si
cé lok puha felté teleihez (motivá ció , bizalom, stb.) kö tő dő szemé lyes
jelenlé ttel,
ö sszessé gé ben
az
alulró l
é pı́tkező
mű kö dé s
sajá tossá gainak ö sszessé gé vel is. Má s szó val, ha a fö ldrajzi terü let
tú lsá gosan nagy ahhoz, hogy a fejleszté sé rt felelő s szervezet
munkatá rsai ismerhető k, elé rhető k legyenek, ha a tervezé sé rt
vé grehajtá sé rt felelő s szemé lyek nem ismerik a helyi sajá tossá gokat,
igé nyeket, ha a perifé rikus té rsé gek há trá nyos helyzetű lakó it nem
ké pesek motivá lni, bizalmon alapuló kapcsolatot kié pı́teni, akkor ez a
fejleszté si mó dszer nem lehet sikeres. Az optimá lis terü leti lé pté k
meghatá rozá sá t termé szetesen befolyá soljá k a fö ldrajzi adottsá gok
(megkö zelı́thető sé g), a terü leti egysé g (tá rsadalmi, gazdasá gi,
kö rnyezeti) homogenitá sa‑heterogenitá sa, a lakossá gszá m, é s a
telepü lé sek szá ma is, azonban Magyarorszá g eseté n a leginká bb
megfelelő lé pté k az egy já rá snyi (LAU 1) terü letben hatá rozható meg.
Ehhez ké pest a magyar LEADER szervezetek tö bbsé ge ké tszer ekkora
terü leten mű kö dik, ső t 2012‑ben olyan ö tlet is felmerü lt megyei
ké pviselő k ré szé rő l, hogy a LEADER programot a megyei

74 Finta Istvá n

ö nkormá nyzat NUTS 3. is á tvehetné , mivel az ú j ö nkormá nyzati tö rvé ny
vidé kfejleszté si feladatot is meghatá rozott szá mukra. Ezt az elké pzelé st
a Bizottsá g ké pviselő i (DG AGRI) hatá rozottan ellenezté k,
hangsú lyozva, hogy a LEADER helyi fejleszté si program. Ennek ellené re
a vidé kfejleszté si program monitoring bizottsá gá ban errő l szavazá sra is
kerü lt sor, igaz a kezdemé nyezé st a tö bbsé g nem tá mogatta.
Ahhoz, hogy a tö bbszintű kormá nyzá s megfelelő minő sé gben
mű kö dhessen, né lkü lö zhetetlen valamilyen menedzsment. A
menedzsment pedig kellő szá mú szakemberbő l kell, hogy á lljon annak
é rdeké ben, hogy az elé rhető sé g, az alulró l é pı́tkező jelleg ne szenvedjen
csorbá t. Magyarorszá gon ez a kö vetelmé ny csak ré szlegesen való sul
meg, hiszen egy LEADER szervezetre á tlagosan 2,5 munkatá rs jut. Ez
kü lö nö sen az olyan perifé rikus helyeztű té rsé gek eseté n tű nik
kevé snek, ahol a szemé lyes jelenlé t, a segı́tsé gnyú jtá s felté tele a
felemelkedé snek.

Kompetenciák és készségek
Onmagá ban a megfelelő elé rhető sé get biztosı́tó lé tszá mmal mű kö dő
menedzsment semmilyen garanciá t nem jelent egy fejleszté si pro ilú
szervezet sikeres mű kö dé sé re. A kerativitá s, a motivá ló ,
kapcsolatteremtő ké szsé g, az unió s é s a nemzeti fejleszté si cé lok
ismerete mellett olyan ö sszeté telű teamre lenne szü ksé g, melynek
szaktudá sa ké pes biztosı́tani azt a komplexitá st, amelyre az adott
té rsé gnek
szü ksé ge
van
(perifé rikus
té rsé gekben
a
humá nerő forrá sfejleszté sben já ratos szakemberek nagyobb sú lya, az
informatikai, é pı́té sü gyi é s egyé b infrastrukturá lis fejleszté sekben
szaké rtelemmel rendelkező kollé gá k mellett).
Magyarorszá gon
a
LEADER
menedzsment
munká já nak
meghatá rozó ré szé t az az ü gyviteli, pá lyá zatkezelő tevé kenysé g ké pezi,
melyet leginká bb a ki izető ü gynö ksé g, vagy az irá nyı́tó ható sá g helyett
vé geznek el. A klasszikus LEADER tevé kenysé gre gyakorlatilag nem jut
idő . A komplex megkö zelı́té st biztosı́tó team munka termé szetesen
szó ba sem kerü lhet – a lé tszá m korlá tok miatt – az ü gyinté ző i
feladatellá tá shoz ké pest – fentebb felsorolt – teljesen má s ké szsé gek é s
kompetenciá k meglé té t pedig soha senki nem mé rte fel é s nem ké rte
szá mon.

Az alkalmazott eljárásrend
Az adminisztratı́v terhek csö kkenté se, az eljá rá sok egyszerű sı́té se
mind kö zö ssé gi, mind tagá llami szinten ö rö kzö ld té má nak tekinthető ,
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ami azt is jelzi, hogy e té ren – inoman szó lva – nem sikerü lt á ttö ré st
elé rni. Sajná latos az is, hogy a szlogenek kö zö tt nem szerepel a
differenciá lá s. Ennek pedig egyenes kö vetkezmé nye, hogy nincs olyan
kö zö ssé gi szintű elvá rá s, é s szabá lyozá s, amely ké pes lenne
kü lö nbsé get tenni egy 200 Euró s, é s egy 2 000 000 Euró s projekt
kö zö tt. A kislé pté kű , kis kocká zatú , egyszerű beruhá zá sok,
rendezvé nyek, ké pzé sek eseté n – é s pl. a LEADER tá mogatá sok
tö bbsé ge ezek kö zé tartozik – jogos elvá rá s az olyan tı́pusú
differenciá lá s, amely a tá mogatá s mé rté ké vel – é s perifé rikus
té rsé gek eseté n a pá lyá zó k humá n kapacitá sá val – egyfajta
ará nyossá got mutat. A kö zö ssé gi szinten inká bb vé letlenszerű en
felbukkanó kocká zat alapú megkö zelı́té s, valamint az egyes
inanszı́rozá si eljá rá sok e kö vetelmé nynek é ppú gy nem felelnek meg,
mint a nemzeti szinten megá llapı́tott szabá lyok. (A 2007‑2013‑ban
hatá lyos 1975/2006/EK bizottsá gi rendelet ugyan akké nt
fogalmazott, hogy az egyes szabá lyokat a „4. tengely kereté ben
meghatá rozott megfelelő tá mogatá s eseté ben viszont egyedi
jellemző iknek megfelelő en kell kiigazı́tani”, ez azonban sem akkor,
sem azó ta nem való sult meg.) Az „á gyú val veré bre” eljá rá srend
viszont elriasztja a megfelelő tapasztalattal, tudá ssal nem rendelkező
fejleszté si elké pzelé sek megfogalmazó it, é s ez é ppú gy igaz a
perifé rikus
té rsé gek
humá nkapacitá sokkal
kü szkö dő
ö nkormá nyzataira, mint az ott é lő egyszerű vá llalkozó kra, lakosokra.
Arró l sem szabad megfeledkezni, hogy a LEADER main stream‑be
tö rté nő integrá lá sa – é pp a main stream normatı́v eljá rá si szabá lyai
miatt – komoly ká rokat okozott a LEADER speci ikumá nak tekinthető
innová ció tekinteté ben. (Az ú jszerű kezdemé nyezé sek gyakran
elakadtak a merev tá mogatható sá gi szabá lyokban, amelyek jó l
alkalmazható k pl. az á llattartá s terü leté n, de nem felté tlenü l segı́tik
elő egy humá nerő forrá sfejleszté si kı́sé rleti projekt sikeré t.)
Sajná latos, hogy az unió s, é s mé g a magyar eljá rá srend is a
bizalmatlansá gra é pü l. A bizalom hiá nya olyan szintig fokozó dhat,
amelyben a tá mogatá st igé nylő potenciá lis bű nelkö vető , a ki izeté st
ké relmező pedig csak akkor nem té nyleges bű nö ző , ha bizonyı́tja az
á rtatlansá gá t. Ez az eljá rá sjogban egy olyan spirá lt eredmé nyez,
amelyben a mozgató rugó az é sszerű tlenné ‑é letszerű tlenné vá ló
bizonyı́tá si ké nyszer (ami – nem mellesleg – ó riá si adminisztrá ció t é s
idő igé nyt jelent). Ezt a megá llapı́tá st lá tszik igazolni a Bizottsá g
1975/2006/EK rendelet preambulumá nak (2) bekezdé se, mely
szerint „Az ellenő rzé sek elrettentő hatá sá nak biztosı́tá sa é rdeké ben a
ki izeté seket ‑ á ltalá nos szabá lyké nt ‑ nem lehet vé grehajtani a
tá mogatá si ké relmek ellenő rzé sé nek befejezé se elő tt.” Mindaddig,
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amı́g az elrettentő hatá s, a bizalmatlansá g, a szankció ké pezi egy
eljá rá srend ilozó iá já nak gerincé t, amı́g egy tö rpe minoritá s miatt
bü ntetik a tö bbsé get, amı́g a polgá ri jogbó l ismert jó hiszemű eljá rá s,
é s joggyakorlá s elve nem é rvé nyesü lhet é ppú gy, mint a bü ntető jogbó l
ismert á rtatlansá g vé lelme, addig az unió s szinten megfogalmazott
cé lok, ü zenetek torzultan, egé szen má s tartalommal é rhetik el azokat
a helyi szereplő ket, akiknek é pp a segı́té se lenne a fő cé l.
Magyarorszá gon az eljá rá si szabá lyrendszer differenciá latlansá ga
mellett kü lö n problé má t okoz az eljá rá s idő tartama. A 2014‑2020‑as
programozá si idő szak ugyan 2015‑el kezdeté t vette, azonban a
LEADER program eseté n az első tá mogató dö nté sre egé szen 2019
elejé ig vá rni kellett. Hivatalosan termé szetesen soha senki nem
ismerte el, de a LEADER programot minden má s agrá rtá mogatá si
ü gyinté zé s, é s kapcsoló dó informatikai fejleszté s megelő zte,
mikö zben a 103 LEADER szervezet ü gyeinek inté zé sé vel az irá nyı́tó
ható sá gon belü l mindö ssze 2‑3 szemé ly tudott foglalkozni (a 40‑50
fő s teambő l).

Az adekvát módszer működési feltételeire vonatkozó
összegző megállapítások
Ha a LEADER fejleszté si mó dszer mű kö dé si felté teleinek
teljesü lé sé t együ ttesen, ö sszessé gé ben kı́vá njuk é rté kelni, akkor
megá llapı́tható , hogy azok – kü lö nö sen a tö bbszintű kormá nyzá s
é rvé nyesı́thető sé ge tekinteté ben – csak ré szlegesen, vagy egyá ltalá n
nem teljesü lnek. Igy tehá t hiá ba egy elvileg jó l haszná lható mó dszer –
mely nem csupá n a tö bbszintű kormá nyzá s é s a partnersé g teré n
ké pes kiemelkedő eredmé nyekre, hanem ezzel együ tt a perifé rikus
té rsé gek felzá rkó ztatá sá ra is alkalmas – ha tagá llami szinten nem
biztosı́tottak azok a felté telek, amelyek a „rendelteté sszerű
haszná lathoz” szü ksé gesek. Ezek utá n joggal vető dhet fel a ké rdé s,
hogy vajon lé tezhet‑e megoldá s az ilyen tı́pusú helyzetek kezelé sé re.
Biztos recept talá n nem lé tezik, de az nagymé rté kben
való szı́nű sı́thető , hogy a gyö kerekhez való visszaté ré s eredmé nyes
lehet az olyan tagá llamok eseté n, amelyek e fejleszté si mó dszert nem
segı́tik, vagy a há tté rben inká bb szabotá ljá k. A gyö kereket a kö zö ssé gi
kezdemé nyezé s idő szaka jelenti, amikor kö zvetlen unió s
programké nt, sokkal nagyobb rugalmasá g mellett tö rté nhetett a való s
LEADER elveknek megfelelő fejlesztő i munka.
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Jegyzetek
¹ Az Euró pai Gazdasá g é s Szociá lis Bizottsá g (2016/C 013/14) vé lemé nye, Ré gió k

Bizottsá gá nak (2018/C 164/08) vé lemé nye, A Ré gió k Euró pai Bizottsá ga (2020/C
141/07) vé lemé nye, stb.
² Az Euró pai Gazdasá gi é s Szociá lis Bizottsá g vé lemé nye a kö zö ssé gvezé relt helyi
fejleszté s, mint a helyi, vidé kfejleszté si, vá rosi é s vá roskö rnyé ki fejleszté st cé lzó
2014–2020 kö zö tti kohé zió s politika egyik eszkö ze 2014. december 11.
³ A ré gió k bizottsá ga (2013/C 17/05) vé lemé nye a kö zö ssé gek szintjé n irá nyı́tott
helyi fejleszté srő l, 28. pont

Köszönetnyilvánítás
A tanulmá ny a 132294. szá mú „Kormá nyzati kihı́vá sok perifé rikus
té rsé gekben” c. projekt a Nemzeti Kutatá si Fejleszté si é s Innová ció s
Alapbó l biztosı́tott tá mogatá ssal, a K‑19 pá lyá zati program
inanszı́rozá sá ban való sult meg.
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Bevezetés
Bá r a politoló gusok é s a regionlistá k egyik kedvelt té má ja az unió s
é rdeké rvé nyesı́té s, é s azon belü l is a terü leti é rdeké rvé nyesı́té s
ké rdé sé nek vizsgá lata (Beyers, 2004; Ké gler, 2004; Eising, 2008;
Simon, 2009; Fó ris, 2010; Hö genauer, 2015; Rodriguez–Pose–Courty,
2018), kevé s azon tudomá nyos igé nyű ı́rá sok szá ma, amelyek a
szubnacioná lis szinten, azaz a telepü lé si é s terü leti ö nkormá nyzatok
szintjé n megfogalmazó dó é rdekeknek az EU‑s dö nté shozatalba való
becsatorná zá sá t elemezné k. Ezen ı́rá sok kö zö s pontja, hogy a
szubnacioná lis é rdekek é rvé nyesı́té snek elemzé sekor az EU helyi é s
regioná lis ké pviselő inek kö zgyű lé seké nt mű kö dő Euró pai Ré gió k
Bizottsá gá nak
é s/vagy
a
brü sszeli
szé khelyű
terü leti
é rdeké rvé nyesı́té ssel foglalkozó eurogroup‑oknak a tevé kenysé gé re
helyezik a hangsú lyt, mı́g az EP‑nek a szubnacioná lis é rdekek
é rvé nyesı́té sé ben betö ltö tt szerepe szinte teljesen elkerü li a kutató k
igyelmé t. Ez aló l Olivier Costa 1999‑es, rö vid – mindö ssze 7 oldal –
terjedelmű ı́rá sa (Costa, 1999) é s 2005‑ben publiká lt, jó val hosszabb
lé legzetvé telű (34 oldal) é s alaposabb elemzé se (Costa, 2005) jelenti a
kivé telt. A té ma feldolgozottsá gá nak hiá nya kü lö nö sen igaz az EP
fé lformá lis
ké pviselő i
csoportosulá sainak,
a
kö zö s
munkacsoportoknak (intergroupok) a tevé kenysé gé re, amelyekrő l –
né há ny kivé teltő l eltekintve (Abé lè s, 1992; Costa, 2001 344‑351. o.;
Ringe–Victor, 2013; Nedergaard–Jensen, 2014; Dutoit, 2001, 2003,
2016; Brucker, 2019; Landorff, 2019) – szinte teljesen megfeledkeztek
a terü leti é rdekek unió s é rvé nyesı́té sé vel foglalkozó kutató k.
Tanulmá nyomban arra keresem a vá laszt arra keresem a vá laszt,
hogy a perifé riá k¹ é rdeké rvé nyesı́té sé t zá szlajá ra tű ző Vidé ki,
Hegyvidé ki é s Tá voli Terü letek, valamint Intelligens Falvak Kö zö s
Munkacsoportnak (RUMRA intergroup) milyen lehető sé gei vannak
arra, hogy a vidé ki té rsé gek é rdekeit becsatorná zza az unió s
dö nté shozatalba.
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Jelen tanulmá ny egy kiterjedtebb kutatá s kiinduló pontja,
amelynek cé lja annak feltá rá sa, hogy az EP fé lhivatalos fó rumai
milyen
szerepet
já tszhatnak
a
perifé riá k
é rdekeinek
é rvé nyesı́té sé ben.
A
tanulmá ny
első sorban
fé lstrukturá lt
mé lyinterjú kon é s dokumentumelemzé sen alapul.

Az Európai Parlament közös munkacsoportjai
(intergroupok)
Kevé ssé ismert té ny, hogy az euró pai parlamenti ké pviselő k nem
csupá n a plená ris, szakbizottsá gi é s ké pviselő csoporti ü lé seken
vehetnek ré szt, hanem bekapcsoló dhatnak az Euró pai Parlament (EP)
kereté ben mű kö dő „fé lhivatalos” ké pviselő i csoportosulá sok, az ú n.
kö zö s munkacsoportok (intergroupok)² tevé kenysé gé be. A kö zö s
munkacsoportok olyan, a formalitá s é s az informalitá s hatá rá n á lló ,
kü lö nbö ző politikai csoporthoz tartozó EP‑ké pviselő ket tö mö rı́tő ,
tö bbnyire ideoló giamentesen mű kö dő csoportosulá sok, amelyek
valamely szakpolitikai terü let é rdekeinek az euró pai parlamenti
dö nté shozatalba való becsatorná zá sá val foglalkoznak. (Brucker, 2019
71. o.)
A kö zö s munkacsoportokat ö sszefoglaló an a kö vetkező jegyek
jellemzik:
1. A formalizá ltsá g hiá nya
Ez annyit tesz, hogy bá r a kö zö s munkacsoportok lé trehozá sá ró l é s
tevé kenysé gé nek legfő bb elveirő l az EP Eljá rá si Szabá lyzata é s a
kö zö s munkacsoportok lé trehozá sá ra vonatkozó 1999. é vi
szabá lyozá s rendelkezik, az adott ké pviselő i csoportosulá s tagjai
dolgozzá k ki az adott csoport mű kö dé si mechanizmusá t. A
formalizá ltsá g hiá nyá nak jellemző je tová bbá az elté rő mű kö dé si
mechanizmus. A csoportok ü lé seinek gyakorisá ga vá ltozó . A kö zö s
munkacsoportok informá lis jellegé t mutatja az a té ny is, hogy egy
adott kö zö s munkacsoportba jelentkező ké pviselő k á ltalá ban csak
az é rdeklő dé si kö rü knek megfelelő té má k vitá já ba kapcsoló dnak
be.
2. Specializá ció
Valamennyi
csoport
valamely,
pontosan
meghatá rozott
szakpolitikai ré szterü lettel foglalkozik. E csoportok tevé kenysé ge a
civil tá rsadalom valamennyi terü leté re kiterjed(het): ı́gy a
gazdasá gra,
az
inté zmé nyi
ké rdé sekre,
a
regioná lis
együ ttmű kö dé sekre, az alapvető jogokra, az oktatá sra, a kultú rá ra,
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az egé szsé gü gyre, a kö rnyezetvé delemre, az á llatvé delemre, az
egyes hobbitevé kenysé gekre stb.
3. Apolitizá ltsá g
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagjai há tté rbe szorı́tjá k a
csoportidentitá sukat, é s az elé rendő szakpolitikai ké rdé st helyezik
elő té rbe.
4. Kü lső (EP‑n, é s á ltalá nossá gban az EU‑n kı́vü li) szervezetek é s
szemé lyek bevoná sa
A kö zö s munkacsoportok jelentő s teret biztosı́tanak a
transzeuró pai lobbiszervezetek szá má ra. A kö zö s munkacsoportok
fé lhivatalos jellege é s sajá t anyagi forrá s hiá nya teszi é rdekessé a
kö zö s
munkacsoportokat
az
egyes
é rdekcsoportok,
lobbiszervezetek szá má ra, amelyek – a mű kö dé shez nyú jtott
anyagi tá mogatá suk ré vé n – adott esetben aká r befolyá solni is
tudjá k a csoport tagjainak á llá spontjá t, é s ezá ltal a parlamenti
dö nté shozatalt. A kö zö s munkacsoportok nem csupá n a civil
szervezetekkel, hanem a tudomá nyos é let ké pviselő ivel, adott
esetben gazdasá gi tá rsasá gokkal, illetve má s nemzetkö zi (pl.
ENSZ, Euró pa Taná cs, EBESZ stb.), unió s inté zmé nyekkel
(kü lö nö sen az Euró pai Bizottsá gnak az adott terü leté rt felelő s
biztosa(i)val) é s az EP má s szerveivel (kü lö nö sen az illeté kes
szakbizottsá g(ok)kal) is kapcsolatban á llnak. (Brucker, 2019 71.
65‑70 o.)³
A kö zö s munkacsoportok kö telező é rvé nyű dokumentumot nem
adhatnak ki. Ugyanakkor ajá nlá sokat fogalmazhatnak meg az EP
szervei é s má s EU‑s inté zmé nyek szá má ra. Tová bbá a tagok
(leggyakrabban a (tá rs)elnö k(ö k)) sajtó tá jé koztató t tarthatnak,
valamint a ké pviselő i csoportosulá s nevé ben aká r levelet
kü ldhetnek az unió s é s tagá llami politikai dö nté shozó knak. Az
ajá nlá sban, levé lben foglaltak igyelembevé tele azonban nem
kö telező jellegű . Ezen eszkö zö k leginká bb a igyelemfelkelté sben
é s a problé má k napirenden tartá sá ban já tszanak szerepet.
Emellett a kö zö s munkacsoportok fő erő ssé ge abban rejlik, hogy
fontos informá ció forrá st jelentenek a ké pviselő k szá má ra,
kü lö nö sen azá ltal, hogy kü lső aktorok á llá spontjá t is meg tudjá k
ismerni⁴. A kö zö s munkacsoportok cé lja, hogy a plená ris ü lé s elé ,
é s ı́gy szavazá sra kerü lő anyagok kidolgozá sá ba, be tudja
csatorná zni a kö zö s munkacsoport ü lé sein kialakı́tott á llá spontot.
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A kö zö s munkacsoportok jelentő sé ge abban rejlik, hogy az EP
Eljá rá si Szabá lyzata 54. cikké nek (2) bekezdé se é rtelmé ben az EP‑hez
beterjesztett á llá sfoglalá si indı́tvá nyokhoz csak akkor fogadható k el
mó dosı́tá sok, ha azokat a raportő r ú j informá ció igyelembevé tele
cé ljá bó l terjesztette elő , vagy ha azokat a ké pviselő k legalá bb
egytizede terjeszti elő . Tehá t a kö zö s munkacsoportok nem csupá n a
mó dosı́tó
indı́tvá nyok
megtá rgyalá sá hoz,
hanem
annak
benyú jtá sá hoz szü ksé ges tá mogatá s ö sszegyű jté sé hez is megfelelő
terepet kı́ná lnak. Emellett az Eljá rá si Szabá lyzat 159. cikke szerint,
amennyiben egy jelenté st egy szakbizottsá gban a tagok kevesebb,
mint egytizedé nek az ellenszavazatá val fogadjá k el, azt mó dosı́tá s
né lkü li szavazá sra tű zik a Parlament napirendtervezeté re.
Ugyanakkor a kö zepes é rvé nyessé gi kü szö bö t elé rő szá mú ké pviselő ⁵
vagy egy ké pviselő csoport ı́rá sban ké rheti, hogy a napirendi pontot
mó dosı́tá sra nyissá k meg. Ez azé rt rendkı́vü l fontos, mert azon
napirendi pontokat, amelyeket mó dosı́tá s né lkü li szavazá sra vettek
fel a vé gleges napirendtervezetre, vita né lkü l kell szavazá sra
bocsá tani. Mindez azt jelenti, hogy egy jelentő sebb taglé tszá mú kö zö s
munkacsoport elé rheti, hogy a napirendi pontot mó dosı́tá sra nyissá k
meg. Ugyanakkor egy ké pviselő csoport vagy legalá bb az alacsony
é rvé nyessé gi kü szö bö t elé rő szá mú ké pviselő ⁶ ké rheti a ké rdé s vitá ra
bocsá tá sá t. Amennyiben tehá t egy kö zö s munkacsoport tagjainak
sikerü l kö zö s á llá spontot kialakı́taniuk, akkor el tudjá k é rni az adott
ké rdé s vitá ra bocsá tá sá t mé g abban az esetben is, ha eredetileg vita
né lkü li szavazá sra bocsá tottá k volna. (EP Eljá rá si Szabá lyzat, 2021)

A területi kérdésekkel foglalkozó közös munkacsoportok
A kö zö s munkacsoportok kö zö tt tö bb olyan is lé tezik, amely a helyi
é s regioná lis szintű politiká val ö sszefü ggő é rdekek megjelenı́té sé re.
Olivier
Costa
az
ebbe
a
kategó riá ba
tartozó
kö zö s
munkacsoportoknak a kö vetkező ké t tı́pusá t kü lö nı́ti el:
‑ Egy adott fö ldrajzi terü lethez kö tő dő kö zö s munkacsoportok (pl.
Atlanti Part; Balti Ré gió ⁷);
‑ Regioná lis szintű á gazati kihı́vá sokhoz kapcsoló dó kö zö s
munkacsoportok (pl. Vá rosok; Vidé ki, Hegyvidé ki é s Tá voli
Terü letek, valamint Intelligens Falvak; Tengerek, Folyó k, Szigetek
é s Part Menti Terü letek; Hagyomá nyos Kisebbsé gek, Nemzeti
Kö zö ssé gek é s Nyelvek). (Costa, 2005)
A 2019 é s 2024 kö zö tti parlamenti ciklusban né gy olyan kö zö s
munkacsoport mű kö dik az EP‑ben, amelyek fó rumot biztosı́tanak
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helyi é s regioná lis szintű politiká val ö sszefü ggő ké rdé sek
megvitatá sá ra: a Vá rosok Kö zö s Munkacsoport; a Vidé ki, Hegyvidé ki
é s Tá voli Terü letek, valamint Intelligens Falvak Kö zö s Munkacsoport;
a Tengerek, Folyó k, Szigetek é s Part Menti Terü letek Kö zö s
Munkacsoport, valamint az ö nkormá nyzatisá g é s terü leti autonó mia
ké rdé sé t is napirendjé re tű ző Hagyomá nyos Kisebbsé gek, Nemzeti
Kö zö ssé gek é s Nyelvek Kö zö s Munkacsoport⁸. Az első há rom kö zö s
munkacsoport a centrum vs. perifé ria viszonyrendszer alapjá n ké t
kategó riá ra osztható : mı́g az első tematikailag leginká bb a
centrumterü letek é rdekeit tű zi napirendjé re, addig a má sodik é s
harmadik ké pviselő i csoportosulá s munká já ban első sorban a
perifé riá t é rintő ké rdé sek szerepelnek hangsú lyosan.

A Vidéki, Hegyvidéki és Távoli Területek, valamint
Intelligens Falvak Közös Munkacsoport
A Vidé ki, Hegyvidé ki é s Tá voli Terü letek, valamint Intelligens
Falvak Kö zö s Munkacsoport cé lja a gyé ren lakott rurá lis té rsé gek
fejleszté sé re vonatkozó hosszú tá vú gazdasá gi, tá rsadalmi, politikai é s
kö rnyezetvé delmi unió s straté gia megvitatá sa, kü lö nö s tekintettel e
terü letek fenntartható fejlő dé sé re é s terü leti kohé zió já ra.
A kö zö s munkacsoportok tevé kenysé gé ben a 2019 é s 2024 kö zö tti
EP ciklusban 38 ké pviselő vesz ré sz 16 tagorszá gbó l⁹. A tagok szinte a
teljes politikai palettá t lefedik (EPP, S&D, Renew, Zö ldek/EFA, ECR,
ID), csak a Baloldal elnevezé sű mé rsé kelt euroszkeptikus csoport
tagjai hiá nyoznak. Adam Mouchtar, a kö zö s munkacsoport
koordiná tora hangsú lyozta, hogy a vidé ki té rsé gek ké rdé se kiemelt
fontossá gú a jobboldali, konzervatı́v ké pviselő k szá má ra¹⁰. Allı́tá sá t
az is alá tá masztja, hogy a 38 ké pviselő bő l 18 jobboldali, 14 pedig
baloldali ké pviselő i csoportosulá s tagja¹¹. Az ö t liberá lis (Renew
Europe) é s az egy fü ggetlen EP‑tag ugyanakkor nem helyezhető el
egyé rtelmű en egy elké pzelt bal‑jobb tengelyen. A kö zö s
munkacsoport tá rselnö kei a spanyol Clara Aguilera (S&D), a szlové n
Franc Bogovič (EPP) é s a né met Niklas Nienass (Zö ldek/EFA).
Mouchtar azt is elmondta, hogy a nemzeti politiká ban oly marká ns
baloldal vs. jobboldal oppozı́ció nincs jelen, mivel a kö zö s
munkacsoport munká já ban ö nké ntesen ré szt vevő ké pviselő k
első sorban a kö zö sen elé rendő cé lokra fó kuszá lnak¹².
A ké pviselő i csoportosulá s – a honlapja¹³ szerint – 15
partnerinté zettel é s a rurá lis, hegyvidé ki é s apró falvas té rsé gek
fejleszté sé vel
foglalkozó
szervezettel
é s
euró pai
szintű
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é rdekszö vetsé ggel (pl. Smart Village Network, Euromontana,
European Council of Young Farmers, Southern Sparsely Populated
Areas stb.) á ll kapcsolatban. A partnerszervezetek rendszeres
ré sztvevő i a kö zö s munkacsoport ü lé seinek, é s elő adá saikkal
hozzá já rulnak ahhoz, hogy a munkacsoport tagjai szé lesebb kö rű
informá ció kkal rendelkezzenek a vidé ki té rsé gek té má já ban. Az EU
szintjé n a kö zö s munkacsoport legfő bb partnerei az EP
Mező gazdasá gi é s Vidé kfejleszté si Bizottsá ga (AGRI), Regioná lis
Fejleszté si Bizottsá ga (REGI), valamint az Euró pai Bizottsá g
Regioná lis é s Vá rospolitikai Fő igazgató sá ga (DG REGIO). A tagok
tö bbsé ge is a kö zö s munkacsoport kiemelt partnereinek tekintett
parlamenti bizottsá gok soraibó l kerü l ki.
Mouchtar az interjú ban kiemelte, hogy a ké pviselő i csoportosulá s
kiemelt szerepet já tszik az unió s perifé riá k kihı́vá sainak kezelé sé ben.
Arra is rá mutatott, hogy a tagok há romnegyede vidé ki té rsé gbő l
szá rmazik, ugyanakkor nagyvá rosi kö tő dé sű , de a vidé k problé má i
irá nt fogé kony ké pviselő k is ré szt vesznek a csoportosulá s
munká já ban¹⁴. A magyar ké pviselő k kö zü l egyedü l a nagyvá radi
szü leté sű , 1983 ó ta Budapesten é lő Ara‑Ková cs Attila (DK/S&D)
csatlakozott a ké pviselő i csoportosulá shoz. Ami Ara‑Ková cs
motivá ció já t illeti, a ké pviselő az interjú ban kiemelte, hogy a
ké pviselő i csoportosulá shoz való csatlakozá sá ban – azon tú l, hogy ő
az EP Mező gazdasá gi é s Vidé kfejleszté si Bizottsá gá nak egyetlen
magyarorszá gi tagja – az az á llá spontja is szerepet já tszott, „egy
sikeres országhoz és sikeres Európai Unióhoz mind erős városokra,
mind pedig virágzó vidéki térségekre szükség van. Ha a város és a vidék
is fejlett, azok csak erősítik egymást. Ha pedig jólét van a városokban,
az a vidéki emberek számára is előny”¹⁵.
Mouchtar a kö zö s munkacsoport legnagyobb sikeré t a
kö vetkező kben lá tja: egyré szt a kö zö s munkacsoport tagjai az egyes
té má kat alaposan megvitatva, a té má ban já rtas civil szervezetek
vé lemé nyé t is meghallgatva tudjá k kialakı́tani á llá spontjukat,
má sré szt pedig a kö zö s á llá spontot – első sorban a jelenté shez fű zö tt
mó dosı́tó indı́tvá nyok ré vé n – be tudjá k csatorná zni a parlamenti
dö nté shozatalba¹⁶. E mó dosı́tó indı́tvá nyok benyú jtá sá hoz szü ksé ges
tá mogatá s kitű nő kiindulá si pontot jelent, hiszen mó dosı́tó indı́tvá ny
csak a ké pviselő k legalá bb egyhuszadá nak (jelenleg: 35 ké pviselő )
tá mogatá sá val nyú jtható be. Mouchtar a ké pviselő i csoportosulá s
legfő bb eredmé nyé nek azt tartja, hogy a kö zö s munkacsoport tagjai –
a kö zö s egyezteté s eredmé nyeké nt – olyan egyé ni ké pviselő i
mó dosı́tó javaslatokat tudtak benyú jtani a 2021 é s 2027 kö zö tti
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tö bbé ves pé nzü gyi kerethez (pl. a rurá lis té rsé gekben való digitá lis
fejleszté sek), amelyek haté konyabban igyelembe veszik a perifé riá k
é rdekeit¹⁷.

Konklúzió
Bá r az EP terü leti ké rdé sekkel kö zö s munkacsoportjainak
tevé kenysé ge
elkerü li
az
unió s
szintű
szubnacioná lis
é rdeké rvé nyesı́té ssel foglalkozó kutató k igyelmé t, e rö vid tanulmá ny
rá mutatott arra, hogy e ké pviselő i csoportosulá sok is szerepet
já tszhatnak a terü leti é rdekek é rvé nyesı́té sé ben. Ebben a
tanulmá nyban a Vidé ki, Hegyvidé ki é s Tá voli Terü letek, valamint
Intelligens Falvak Kö zö s Munkacsoport tevé kenysé gé t vizsgá ltuk.
Ugyanakkor fontos hangsú lyozni, hogy az eddigi eredmé nyekcsupá n
első lá ncszemé t ké pezik egy sokkal kiterjedtebb kutatá snak,
amelynek fó kuszá ban annak vizsgá lata á ll, hogy az EP ezen
fé lhivatalos ké pviselő i csoportosulá sai milyen szerepet já tszhatnak a
vidé ki terü letek é rdekeinek ké pviseleté ben.

Jegyzetek
¹ A fekvé s, a tá volsá g tá rsadalmi é s gazdasá gi pozı́ció kra é s té rsé gi fejlő dé si pá lyá kra

gyakorolt hatá sá nak kifejező dé se á ll a tradicioná lis perifé ria‑é rtelmezé s mö gö tt.
Ebben az é rtelemben a centrumoktó l tá volabb eső terü letek csak magasabb
gazdasá gi é s tá rsadalmi kö ltsé gek á rá n tudjá k biztosı́tani a kö zpontok elé ré sé t, mı́g
a centrumok kö zvetlen kö zelé ben tapasztalható agglomerá ció s elő nyö kbő l nem
ré szesü lnek. Ez az elké pzelé s az alapja az Euró pai Unió centrum–perifé ria
é rtelmezé sé nek, amely alapvető en kontinentá lis lé pté ken tekintve ezt a
viszonyrendszert, a nyugat‑euró pai, atlanti té rsé g orszá gait azonosı́tja
centrumké nt, a kontinensen kö zponti helyzetü knek kö szö nhető en vagy gazdasá gi
tevé kenysé gü k alapjá n. Emellett, szinté n kontinentá lis lé pté ken é rtelmezhető k az
euró pai perifé riá k, amelyekbe javaré szt az EU mediterrá n ré sze é s a poszt‑
szocialista kelet‑kö zé p‑euró pai tagá llamok sorolható k. (Tagai, 2018).
² A kö zö s munkacsoportok ké rdé sé t é rintő tanulmá nyok szerző i á ltalá ban a
legkü lö nbö ző bb elnevezé sekkel é rintik ezen ké pviselő i csoportosulá sokat:
intercsoportok, frakció kö zi csoportok, parlamentkö zi csoportok,
ké pviselő csoportok kö zö tti csoportosulá sok stb. Tanulmá nyomban az EP Eljá rá si
Szabá lyzatá ban szereplő „kö zö s munkacsoportok” elnevezé st haszná lom.
³ A kö zö s munkacsoportokró l tová bbi ré szleteké rt lá sd: Brucker, 2019.
⁴ Tabajdi Csaba egykori EP‑ké pviselő vel (DK/S&D) ké szı́tett interjú . Brü sszel, 2014.
má rcius 4.
⁵ Az ö sszes parlamenti ké pviselő k egytizede.
⁶ Az ö sszes parlamenti ké pviselő egyhuszada vagy egy ké pviselő csoport.
⁷ A 2019 é s 2024 kö zö tti parlamenti ciklusban ezen kö zö s munkacsoportok nem
kerü ltek megalakı́tá sra.
⁸ A kö zö s munkacsoportok jegyzé ke: https://www.europarl.europa.eu/about‑
parliament/hu/organisation‑and‑rules/organisation/intergroups.
⁹ https://www.europarl.europa.eu/about‑parliament/ iles/organisation‑and‑rules/
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organisation/intergroups/list‑of‑members‑rumra.pdf.

¹⁰ Adam Mouchtarral, a Vidé ki, Hegyvidé ki é s Tá voli Terü letek, valamint Intelligens
Falvak Intergroup koordiná torá val ké szı́tett online interjú (2021. jú nius 15.).

¹¹ https://www.europarl.europa.eu/about‑parliament/ iles/organisation‑and‑rules/
organisation/intergroups/list‑of‑members‑rumra.pdf.

¹² A. Mouchtarral ké szı́tett interjú (2021. jú nius 15.).
¹³ https://www.smart‑rural‑intergroup.eu/about‑us/.
¹⁴ A. Mouchtarral ké szı́tett interjú (2021. jú nius 15.).
¹⁵ Ara‑Ková cs I. EP‑ké pviselő vel (DK/S&D) ké szı́tett ı́rá sbeli interjú (2021. jú lius
20.).

¹⁶ A. Mouchtarral ké szı́tett interjú (2021. jú nius 15.).
¹⁷ A. Mouchtarral ké szı́tett interjú (2021. jú nius 15.).
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„Kormá nyzati kihı́vá sok perifé rikus
té rsé gekben” projekt a Nemzeti Kutatá si Fejleszté si é s Innová ció s
Alapbó l biztosı́tott tá mogatá ssal, a K‑19 pá lyá zati program
inanszı́rozá sá ban való sult meg.
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orcid.org/ 0000‑0001‑6916‑7325

A nagy gazdasá gi, termé szeti, tá rsadalmi megrá zkó dtatá sok
mindig ú j felismeré seket hoznak a tá rsadalmak é s polgá raik szá má ra,
amelyek ú j fejlő dé si é s cselekvé si irá nyok kijelö lé sé t kö vetelik meg. A
vilá gon vé gig sö prő Covid‑19 vı́rus okozta já rvá ny az é let minden
terü leté n jelentő s á talakı́tá st okoz. Elté rő mó don é s mé rté kben, de
jellemző en negatı́van é rinti a kü lö nbö ző á gazatokat, tá rsadalmi
csoportokat é s perifé rikus té rsé geket. Hatá sai má ské nt csapó dtak le a
dinamikus nagyvá rosi é s a kevé sbé fejlett vidé ki té rsé gekben.
Mindemellett a lezá rá sok, illető leg az ú jrainduló é let é s gazdasá g
szá mos lehető sé g tartogatnak. Ké rdé s, hogy vajon mennyire ké szek a
vidé ki telepü lé seken (kü lö nö sen az ö nkormá nyzati, civil é s
vá llalkozó i szektorban) ezeket a lehető sé geket meglá tni, ezekhez
illeszkedő straté giá kat ké szı́teni, é s adekvá t projekteket kialakı́tani,
megvaló sı́tani.
A panel e gondolatok menté n é pı́tkezve ö t egymá ssal szorosan
ö sszefü ggő ké rdé st vizsgá lt. Csatá ri Bá lint munká ssá ga alapjá n
vizsgá lta a vidé k jelenté startalmá nak bő vü lé sé t, ú j irá nyait, a
kü lö nbö ző hangsú lyok vá ltozá sait. Fontos ké rdé s maradt az is, hogy a
vidé ki terekben tapasztalható elné ptelenedé s milyen okokra
vezethető vissza, mely té rsé geket é rint leginká bb. A humá n tő ke
kapacitá s lé tezik‑e mé g ezen elné ptelenedő vidé ki terekben, milyen
szerepet já tszik a tudá sá tadá s, a helyi erő forrá sokra é pı́tkező
straté giá k megalkotá sa sorá n. Az ö sszefogá s, a helyi szervezetek
ké pesek‑e megfelelő vá laszokat nyú jtani a sokkszerű en megjelenő
jelensé gekre. Miké nt alakul a vidé ki telepü lé sek ellená lló ké pessé ge
melyek a sé rü lé kenysé g legfontosabb té nyező i.
A panel a vidé k elő tt á lló kihı́vá sokra helyezte a hangsú lyt, nem
feledkezve meg a vidé kkutatá sok kiemelkedő szemé lyisé geinek –
Csatá ri Bá lint, G. Fekete Eva, Buday‑Sá ntha Attila – ö rö ksé gé rő l, ami
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mind a mai napig á thatja a vidé kkutatá sokat, az oktatá si
tevé kenysé get, é s a mindennapi gyakorlatot.
A vidé k megvá ltozott szerepkö ré nek tö bb aspektusa is felmerü lt a
panelbeszé lgeté s sorá n: tö bbek kö zö tt a vidé ki ú jrastruktú rá ló dá s,
mint egy angolszá sz fogalom adaptá lható sá ga é s a vidé ki té rsé gek
zsugorodá sá nak problé má i. A vidé k jelentő sé ge vá ltozatlan – a
konferenciá n mutatott é rdeklő dé s is ezt jelezte – de á talakul; a benne
é lő tá rsadalom folyamatosan vá ltozik (gondoljunk itt a vidé ki
dzsentri iká ció ra, a Covid‑19 alatti kikö ltö ző kre, má sodik otthont
fenntartó kra, az alvó telepü lé sek lé trejö tté re stb.). A sokkokra adott
vá laszok tekinteté ben a vidé k eddig meglehető sen lassan mozdult,
mintha nem hitte volna el, hogy vá ltozik. Az elő adó k, hozzá szó ló k
szerint tú l sok negatı́v hatá s é rte a vidé ki té rsé get, mind a
telepü lé seket, mind a benne é lő ket. A legsú lyosabb problé ma tová bbra
is az elné ptelenedé s, amely a vidé k de inı́ció já ban má r permanens
á ltalá nossá gban jelenik meg. A vidé kfogalmak hordoznak egyfajta
negatı́v jelenté startalmat a demográ iai folyamatok kapcsá n. Vagy
amiatt, mert egy ö sszetett indexben má r szerepelnek a né pesedé si
folyamatok, ı́gy eleve kizá rjá k a dinamikusan nö vekvő telepü lé seket
vagy á rnyaltabban, amikor pl. az Euró pai Unió vidé kde inı́ció já ban
kö zigazgatá si alapon (né psű rű sé get igyelembe vé ve) hatá rozzá k meg
azt. Erzé kelhető egy leegyszerű sı́tett prekoncepció : vidé k az, amelynek
csö kken a né pessé ge, amely jelentő s mé rté kű elvá ndorlá st produká l,
amely terü let sú lyos demográ iai vá lsá g elé né z. Ehhez ké pest sokkal
differenciá ltabban is lehet kezelni ezt a ké pet, telepü lé shierarchiá n
felü l a telepü lé sek relatı́v fö ldrajzi fekvé sé t is igyelembe kell venni.
Magyarorszá g kü lső vá ndorlá si egyenlegé ben bekö vetkező
drasztikus vá ltozá s sajnos demográ iai szempontbó l negatı́v
vé geredmé nyű . Nem csupá n az orszá g né pesé gcsö kkené sé vel, de egyes
té rsé g‑telepü lé s tı́pusok elné ptelenedé sé vel kell hosszabb tá von
szá molni. Ezzel együ tt 2001 ó ta tapasztalható folyamat a fő vá ros é s a
regioná lis kö zpontok szuburbanizá ció ja, az ingá zó ö vezetek
megnö vekedé se. A jelenlegi pandé miá s idő szak egyré szrő l felerő sı́tette
a jelenleg is zajló trendeket, azaz az atipikus munkavá llalá s, tá vmunka
elterjedé sé t – de ez egyú ttal nem generá lt jó lé ti migrá ció s jelensé get. A
hazai szakpolitikai hatá sokat is igyelembe vé ve kedvező folyamatok
indultak el a kisebb vá rosokban, a jó infrastrukturá lis adottsá gokkal
rendelkező regioná lis kö zpontok ingá zá si kö rzeté be eső telepü lé sek
eseté ben. A pandé mia elmú ltá val ezen folyamatok visszarendező dé se
inká bb tová bbi, olyan ké rdé seket vet fel, amelyekre jelenleg
ismeretlenek a vá laszok.
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A panel kö vetkező felveté se a né pessé gmegtartó ké pessé g é s a
ké pessé g fenntartó né pessé g nexusá ra irá nyult. A tudá sá tadá s,
ö sszefogá s é s innová ció ké rdé skö ré t boncolgatva a vidé k
heterogenitá sa az első szempont: a tudá sá tadá s egyes té rsé gekben jó l
tud mű kö dni, mı́g az orszá g má sik pontjá n ugyanezen szempontok
alapjá n ugyanez má r nem á llapı́tható meg, vagyis nem lé tezik
egysé ges recept.
Az elhangzott vé lemé nyek szerint a vidé ki té rsé gek
tudá sá tadá sá nak alapkö veit az alapfokú oktatá s, a mentá lhigié né s
ké pzé s é s a megfelelő egé szsé gü gyi á llapot ké pezi. E há rom elem
hiá nya eseté n nem lehet innová ció ró l, digitalizá ció ró l é s egyé b mai
korban haszná lt fogalomró l beszé lni, vé lik a panelbeszé lgeté s
ré sztvevő i. Hasonló an a tudá stranszfer sarokkö veiké nt emlı́tik az
ö sszefogá st, a kö zö ssé g erejé t, az endogé n fejlő dé st é s a belső , vagy
helyi forrá sokon alapuló fejleszté st. Rengeteg olyan innová ció s
tö rekvé s futott vakvá gá nyra Magyarorszá gon, „amikor azt gondoltuk,
hogy elegendő az, hogy elhozom ide a technoló giá t lemá solom é s
egyé bké nt akkor az mű kö dni fog” (Goda Pá l). Ha nincsen az innová ció
mellett egy olyan adaptá ció , ami a helyi kö zö ssé gre van szabva, a helyi
igé nyekre é s a helyi problé má ra lett kitalá lva, akkor az nem fog
mű kö dni. A pé lda kedvé ért, szá mos ü veghá zat é pı́tettek
Magyarorszá gon holland technoló giá val, holland irá nyı́tá ssal é s
mé gsem produká ltá k azokat a hozamokat, amit Hollandiá ban. A
vá lasz nagyon ké zenfekvő volt, nem szá moltak a napfé nyes ó rá k
szá má val, amely befolyá solta a technoló giá t.
Ismeretes, hogy a LEADER, a kö zö sé gi kezdemé nyezé s ré vé n ké pes
innová ció t adaptá lni perifé rikus té rsé gekben is, de ha nincs meg a
helyi tudá s, a helyi ismeret é s a helyi erő forrá s, akkor a kı́vá natos
eredmé nyek ebben az esetben sem jelenhetnek meg. Szá mtalan
pé ldá t lehetne emlı́teni, mely szerint a má solá s nem innová ció ,
viszont azt é rdemes kiemelni, hogy a LEADER kezdemé nyezé s
egysé ges eszkö z az Euró pai Unió n belü l, é s sok helyen ké pes
megmozgatni sok kis helyi kö zö ssé get.
Ha é letké pes vidé krő l beszé lü nk, akkor az erő s helyi tá rsadalmat
emlı́tjü k első ké nt, amely ké pes é s hajlandó adaptá lni, adaptá ló dni. A
vá ltozá sra való ké pessé g a Covid‑idő szaká ban is igyelemre mé ltó
á talakulá st eredmé nyezett. Minden korosztá ly, minden tá rsas
é rintkezé si forma mó dosult az elmú lt há rom é vben; virtuá lis
kö zegekben kezdtü nk el dolgozni, együ tt gondolkodni, alkotni. A
kisebb kö zö ssé gekben azt tapasztalható , hogy nem jelentett sokkszerű
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vá ltozá st az é let valamennyi terü leté n a Covid‑19. A digitalizá ció ra
tö rté nő á tá llá s a legtö bb esetben technikai okok miatt sem tudott
megvaló sulni. A helyi tá rsadalom csupá n kü lső erő k, kü lső segı́tő civil
szervezetek, egyhá zi szervezetek á ltal tud(ott) mű kö dni, ı́gy lá tni
kellett a szervezetek beá gyazottsá gá t is. De ezen telepü lé sek eseté ben
– fő ké nt Ormá nsá gi pé ldá kra tá maszkodva (Tomay Kyra elő adá sa
alapjá n) – lá tni kell azt is, hogy nagyon erő sen szemé lyekhez,
szervezetekhez kö thető a helyi fejleszté s, ı́gy a szemé ly/szervezet
(helyi hő s) eltű né sé vel teljes kiszolgá ltatottsá g tapasztalható .
Mindezeket ellensú lyozandó , szü ksé ges lenne egy olyan telepü lé si
ellená lló ké pessé g, amely eredmé nyes vé delmet nyú jthatna az ő ket
é rő kihı́vá sokkal szemben. Az elhangzott vé lemé nyek szerint a
rezı́liencia nem egy á llapot, hanem egy folyamat, amire fel kell
ké szı́teni a telepü lé seket, hogy miné l hamarabb é s miné l
felké szü ltebb vá laszokat adjanak. A rezı́liencia kapcsá n nagyon
kö zponti é rzé se sok kutató nak, hogy olyan dolgokat fed le, amirő l má r
má s kontextusban, má shogy ö sszerakva nagyon ré gó ta esik szó a
tá rsadalomtudomá nyi kutatá sokban é s a terü leti kutatá sokban is.
Nagyon á ltalá nosan leegyszerű sı́tve, a rezı́liencia az emberi szervezet
immunrendszeré nek erő sı́té sé hez hasonlı́tható , mely akkor ké pes
megfelelő vá laszokat adni, ha kellő ké ppen fel van ké szı́tve a kü lső
tá madá sokra. Tehá t egy á ltalá nos felké szü lé s ané lkü l, hogy pontosan
ismerné nk a jö vő beni kihı́vá sok irá nyá t, jellegzetessé geit,
sajá tossá gait. Ez a koncepció bizonyos mé rté kben a hagyomá nyos
fejleszté spolitikai gondolkodá st ú jfajta szemlé letre ké szteti: mivel
nem azt á llı́tja, hogy bizonyos erő forrá sok, amiket, ha jó l
hasznosı́tunk, akkor ü gyesen fejlő dü nk, hanem azt, hogy lesznek
kü lső akadá lyok, vá lsá gok, problé má k, amiket hogyha ü gyesek
vagyunk, akkor ké pesek vagyunk lekü zdeni. Az elhangzottak szerint a
rezı́liencia e megkö zelı́té se a folyamatos tanulá sra helyezi a
hangsú lyt, amelyben há rom kö zponti elemet azonosı́tottak a
panelbeszé lgeté s ré sztvevő i: a kohé zió é s az ö sszekapcsoltsá g
(bridging tá rsadalmi tő ke), diverzitá sra való tö rekvé s é s az
autonó mia szü ksé gessé ge (kontroll é s kritikus erő forrá stö meg).
A panelbeszé lgeté s ré sztvevő i voltak:
, kutató professzor emerita, ELKH KRTK
Regioná lis Kutatá sok Inté zete
S

K

I

J
, tudomá nyos fő munkatá rs, ELKH KRTK Regioná lis
Kutatá sok Inté zete
T
T

K

, adjunktus, PTE Bö lcsé szettudomá nyi Kar
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G

P , ü gyvezető igazgató , Agrá rkö zgazdasá gi Inté zet

, tudomá nyos munkatá rs, ELKH KRTK Regioná lis
Kutatá sok Inté zete
L

J

G
, egyetemi docens, PTE TTK FFI Tá rsadalomfö ldrajzi
é s Urbanisztikai Tanszé k
P

A kihı́vá sokra adott vá laszokkal bizonyos mé rté kben adó s maradt
a panel, inká bb a jelenlegi problé má kat já rta kö rü l, gondolaté bresztő
elő adá sok formá já ban.

II. A HELYES EROFORRASGAZDALKODAS
LEHETOSEGEI

Falvak közötti „távolságok” a településhálózatban
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Egyetem Gazdasá gi és Regioná lis Tudomá nyok Doktori Iskola; 2100 Gö dö llő ,
Pá ter K. u. 1.; dr.feketene.benko.kata@phd.uni‑mate.hu; https://orcid.org/
0000‑0002‑5780‑4179

Bevezetés
A telepü lé sek kö zö tti tá volsá gok a kö zlekedé si lehető sé gek
fü ggvé nyé ben alakulhatnak „tá volsá gokká ”. Gró f Szé chenyi Istvá n
1848‑ban a Javaslat a magyar kö zlekedé si ü gy rendezé sé rő l cı́mű
munká já ban ekké ppen fogalmaz: „A kő utak rendelteté se az, hogy az
egyes helyeket egymá ssal, s a kö zel vasú ttal vagy hajó zható folyó val
kapcsolatba hozzá k”. Szá mos idő tá lló , ma is aktuá lis megá llapı́tá sa
kö zü l lehetsé ges kiemelni jelen tanulmá ny kapcsá n, mert
napjainkban sincs ez má ské pp. Magyarorszá g mai ú thá ló zatá nak
alapjá t a sokszá z é v alatt kijá rt szeké rutak jelentik, amelyeket a helyi
lakossá g igé nyei alakı́tottak ki olyan ú tvonalakon, amelyek a
kö zlekedé s szá má ra a leginká bb optimá lisnak ı́gé rkeztek: elkerü lté k
az é lé nk domborzatot, a vizes, vizenyő s, mocsaras‑lá pos terü leteket,
ahol ez lehetsé ges volt. A telepü lé shá ló zat fejlő dé sé vel együ tt alakult
a kö zlekedé si há ló zat is, é s má r korá n differenciá ló dott. A nagyobb
forgalmú utak megerő sı́té sé nek, stabilizá lá sá nak igé nye korá n
felmerü lt, é s a mindenkori technika legmagasabb szı́nvonalá t
tü krö zte, mı́g a kisebb jelentő sé gű , első sorban a helyiek vagy
szomszé dos telepü lé sek lakosai á ltal já rt utak fejleszté sei jelentő sen
elmaradtak, é s egyre nagyobb tá volsá g á ll fenn az autó pá lyá k
technikai szı́nvonala é s a perifé riá ra szorult, jó szeré vel apró falvas
telepü lé sek ö sszekö tő ú tjai kö zö tt, má r ahol ez rendelkezé sre á ll.
Termé szetesen lehetetlen é s nem is kı́vá nt, hogy minden telepü lé st a
legmagasabb szı́nvonalú , tö bbsá vos utak há ló zzanak be,
é rtelmetlensé ge mellett a kö rnyezetterhelé se is irracioná lis lenne,
viszont a telepü lé sek né pessé gmegtartó ké pessé ge, vagy a falvak
szolgá ltatá sainak haté konysá gnö velé se é rdeké ben az ö sszekö tő utak
há ló zatainak fejleszté se é s megfelelő minő sé gű fenntartá sa
szü ksé ges. Mindez szolgá lja a vidé k sokszı́nű sé gé nek megtartá sá t,
ami tö bbek kö zö tt a tö rté nelem sorá n kialakult telepü lé shá ló zat
fenntartá sa é rdeké ben szü ksé ges, de a vidé ki é letminő sé g
fokozá sá ban is szerepet já tszik. A telepü lé shá ló zat fejlő dé se – avagy a
terü leti szervező dé s – a tá rsadalom á ltal meghatá rozott olyan
folyamat, ahol a tá rsadalom funkcioná lis tevé kenysé gei a té rben
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rö gzı́tettek, a fö ldrajzi adottsá gokat tü krö ző té rhasznosı́tá s jellemző i
nyilvá nulnak meg. Az elté rő té rhasznosı́tá s szü ksé gszerű en idé zi elő a
kü lö nbö ző terü leti mozgá sokat, amely a gazdasá g, a tá rsadalom
folyamatos formá ló dá sá t eredmé nyezi. A helyi tá rsadalmak
té rszervező dé sé t a té rhasznosı́tá s alakı́tja, a tö rté neti tá jak, fö ldrajzi
ré gió k olyan mű kö dé si té regysé gek, amelyeket a hosszan é rvé nyesü lő
tá rsadalmi‑gazdasá gi‑kulturá lis
té nyező k
tartanak
fenn.
A
regionalizmus „alulró l szervező dő ” folyamataival ellenté tes a
regionalizá ció , ami politikai há tterű terü leti szabá lyozá si rendszer
(Nemes Nagy, 2017; Erdő si, 2005). A globalizá ló dá s é s a
regionalizá ló dá s a kö zlekedé sben is ké t alrendszer fejleszté sé t teszi
szü ksé gessé : a nemzetkö zi é s a regioná lis há ló zaté t, ahol a ré szek é s
az alrendszerek ö sszehangoltan mű kö dnek, valamint a fenntartható
fejlő dé ssel lé pé st tartva az é letminő sé g‑javı́tá s é s kö rnyezetvé delem
ismé rveit kö veti ú gy, hogy a tá rsadalom é s a gazdasá g fejlő dé sé t,
nö vekedé sé t elő segı́ti. Legfő ké pp pedig a terü letfejleszté s fő
ható té nyező je, kulcsá gazat, amely fejlettsé ge ré vé n é s egyé b
tulajdonsá gaival erő sen befolyá solhatja a regioná lis fejlő dé st (Erdő si,
2005).
A 20. szá zadban jellemző terü letfejleszté si irá nyzatok a vá rosi
fejlő dé st segı́tetté k elő , ezzel együ tt já rt a falvak, kistelepü lé sek
elsorvasztá sá nak szá ndé ka, amely egyszerre já rt a lakossá gszá m
csö kkené sé vel é s az é lhető telepü lé s felté teleit jelentő infrastruktú ra
fejleszté sé nek elhagyá sá val. Az elmú lt é vekben a vidé ki té rsé g
felé rté kelő dé sé t a szakpolitika elő té rbe helyezte, felismerve azt, hogy
a fenntartható fejlő dé s egyik lehető sé ge a falvak megerő sı́té se, illetve
a vá rosokban a jelentkező kedvező tlen folyamatok lassı́tá sa,
visszafordı́tá sa a falvak é lhető vé té telé vel lehetsé ges. A kistelepü lé sek
vonzerejé nek nö velé se ré szben a beruhá zá sok ö sztö nzé sé vel
lehetsé ges, ré szben pedig a lakossá g szemlé letformá lá sá val. Az
á tdigitalizá ló dó vilá gban sokkal tö bb lehető sé g van a tá vmunká ra, é s
nagyobb igé ny a csendes, tiszta kö rnyezetre, ami szinté n a vidé k
lehető sé geit erő sı́ti. Napjainkban az internetes platformokon való
vá sá rlá s é s az á ru há zhoz szá llı́tá sa nem felté telezi, hogy minden
boltba szemé lyesen kelljen elmenni, hanem azt kihozzá k, vagy a
szolgá ltató szá ll ki há zhoz. Az ü gyinté zé sek – fő ké nt a vilá gjá rvá ny
okozta veszé lyhelyzet idő szaka alatt – mindinká bb a virtuá lis té rben
való sulnak meg. A lakossá gnak csupá n arra van szü ksé ge, hogy
elé rhető , lehető sé g szerint gyors, szé lessá vú internetet é rjen el, amin
az ü gyeket inté zni tudja, é s a megfelelő tudá sszint, amivel a
kompetenciá i is megvannak a szü ksé ges tevé kenysé gek elvé gzé sé re –
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a kvali iká lt kö zé pré teg má r rendelkezik a szü ksé ges
eszkö zá llomá nnyal é s tudá ssal, ezé rt az internetes elé rhető sé g vá lhat
kö zponti ké rdé ssé a telepü lé svá lasztá s sorá n. A kö zlekedé si szoká sok
mindezzel együ tt vá ltoznak, mé rsé klő dnek, illetve á talakulnak. A
virtuá lis té r egyre nagyobb hó dı́tá sa mellett mé g mindig szü ksé g van
a szemé lyes kontaktusokra, szemé lyes é lmé nyekre, ı́gy a telepü lé s
megkö zelı́thető sé ge szinté n fontos szempont lehet.
A terü leti kiegyenlı́tő dé s, a telepü lé shá ló zat kiegyensú lyozott
mű kö dé se, a kö zsé gek né pessé gnö vekedé sé nek hosszú tá vú
fennmaradá sa akkor biztosı́tható , ha a falvak elé rhető k é s
megkö zelı́thető k, a szomszé dos telepü lé sek kö zö tt helyreá llnak azok
a termé szetes kapcsolatok, amelyek a szomszé dossá gi viszonyokat
biztosı́tjá k. A telepü lé skö zi kapcsolatok hiá nya ké tfé leké ppen jö het
lé tre: egyré szt az egykor kialakult ú thá ló zat fejleszté se elmaradt, a
telepü lé sek kö zö tt a mező gazdasá gi fö ldutakat haszná lja a lakossá g,
ez a kö zlekedé s elmarad az igé nyelttő l, mivel a mező gazdasá gi
fö ldutak nem folyamatosan já rható k, nem haszná lható k bizonyos –
á ru‑ é s szemé lyszá llı́tá s – funkció kra. A má sik eset, amikor a
telepü lé sek kö zö tti kapcsolat hatá rté rsé g miatti fekvé s miatt nem
kerü lt fejleszté sre, esetleg a domborzati adottsá gok miatt a
kö zlekedé s akadá lyoztatottá vá lt, ı́gy lehetetlenné vá lt a
kapcsolattartá s, vagy az nem mé rhető , nem kimutatható . Az
ö sszekö tteté ssel nem rendelkező szomszé dos telepü lé sek tá volodnak
egymá stó l, annak ellené re, hogy az ö nké ntesen vagy ké nyszerű sé g
szü lte együ ttmű kö dé sek haté konysá ga jelentő sen nö velhető lenne a
centrá lis – já rá skö zpont vá ros kö zpontú – kö zlekedé si há ló zat
megtö ré sé vel, ahol arra lehető sé g van, a szomszé dos telepü lé sek
kö zö tti biztonsá gos kö zlekedé s felté teleinek megteremté sé vel.
Jelen tanulmá ny első sorban az Eszak‑Magyarorszá gi ré gió
hatá rté rsé gé ben tapasztalható hiá nyossá gok feltá rá sá t cé lzó
elemzé sek alapjá n ké szü lt, fó kuszterü lete Pest é s Nó grá d megye
é szaki felé n é s a szomszé dos dé l‑szlová k té rsé gben – a
termé szetfö ldrajzi hatá rokat igyelembevé ve az Ipoly vı́zgyű jtő
terü lete á ltal hatá rolt terü leten – talá lható telepü lé sek kö zö tti
hiá nyzó kapcsolatok feltá rá sa. A vizsgá lt terü let elapró zott
telepü lé shá ló zattal rendelkezik, a té rsé gben nem talá lható olyan
nagyvá ros, amely ö ná lló kö zponti szerepkö rt tudna betö lteni, a
terü letegysé gen legnagyobb vá ros is kö zé pvá rosi szintű . A té rsé g
fejlő dé sé ben meghatá rozó , hogy a domborzat miatt kialakult
telepü lé shá ló zat izolá ltsá gá t fokozza a 20. szá zadban tö nkretett, é s
azó ta alig javuló infrastruktú ra‑há ló zat. A kistelepü lé sek kö zö tt
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hiá nyzó infrastruktú ra vizsgá lata sorá n á ltalá nossá gban is
alkalmazható tanulsá gok vonható k le, nem csak a hatá rté rsé g
vonatkozá sá ban. A kö zlekedé s é s szá llı́tá s igen hosszú idő n keresztü l
egymá st felté telező fogalmak voltak, csak rö vid né há ny é vtizedes
mú lttal rendelkezik az ö ná lló informá ció s é s kommuniká ció s
statisztika, mivel az informá ció szá llı́tá sá nak eszkö ze való ban a
kö zlekedé shez kö tö tt volt. Az internet fejlő dé sé vel é s terjedé sé vel az
adatszá llı́tá s a postai ú tró l a virtuá lis té rbe kerü lt á t, ı́gy egy‑egy
terü let megkö zelı́thető sé ge é s elé rhető sé ge fü ggetlenedett egymá stó l.
A té rsé g fejleszté se sorá n a jelenlegi adottsá gok é s tendenciá k,
valamint a jö vő ben vá rható irá nyok igyelembevé tele szü ksé ges,
azonban igyelemmel kell lenni arra, hogy igen nagy terü leten
talá lható sajá tos, szinte „é rintetlen” termé szeti tá j, s mé rlegelni
szü ksé ges, hogy a beavatkozá sok miné l kisebb mé rté kű beavatkozá st
jelentsenek mindebbe.

Az elérhetőség szerepe a fejlődésben
A vidé ki té rsé gek vonzá skö rzeti viszonylatait vizsgá lva első sorban
a fő vá ros elé rhető sé gé nek van kiemelkedő szerepe, ezt kö veti a
ré gió kö zpont, illetve megyeszé khely megkö zelı́thető sé ge, vé gü l a
legkö zelebbi vá ros kö zlekedé si elé rhető sé ge, ez utó bbi leggyakrabban
a já rá sszé khely vá ros. A fő vá ros elé rhető sé gé nek jelentő sé ge az
orszá ghatá rok felé kö zelı́tve csö kken, mivel az kö zú ton csak az egyé ni
kö zlekedé ssel lehetsé ges kö zvetlenü l, a kö zö ssé gi kö zlekedé si
eszkö zö k eseté n legalá bb egy á tszá llá s szü ksé ges, azaz ké tlé pcső s. A
vidé ki
té rsé gekben
a
kö zlekedé si
alá gazat
valamennyi
infrastruktú rá ja elmarad a vá rosi té rsé geké tő l, miné l perifé rikusabb,
fé lreeső bb helyen talá lható a telepü lé s, anná l nagyobbra nyı́lik az olló
a vá rosi é s a vidé ki té rsé gek adottsá gai kö zö tt (Erdő si, 2005). A
fő ú thá ló zat kié pı́tettsé gé t má r 2005‑ben a nemzetkö zi viszonylatban
kö zepesen fejlettnek lehetett besorolni, de az orszá g terü leté n ez nem
egyenletesen oszlik el. A vidé ki té rsé gek kö zlekedé sé re jellemző a
kapacitá sfelesleg, viszont a kö zlekedé si infrastruktú ra é s a
szolgá ltatá sok minő sé ge elfogadhatatlanul alacsony minő sé gű . Az
alacsony minő sé g a burkolatok igen rossz á llapotá t jelenti, ami
lassı́tja, korszerű tlenné teszi a kö zlekedé st, a gyakori fé kezé s‑
gyorsı́tá s miatt a ká rosanyag‑kibocsá tá st nö veli, é s a ká tyú k okozta
ká rok, illetve balesetek miatt jelentő sen meg is drá gı́tja (Erdő si,
2005). Mı́g a kö zlekedé sfejleszté s sorá n első sorban a kontinensen
á tı́velő ú tvonalak ö sszekö té se szerepel leggyakrabban napirenden,
valamint sokszor ezek ré szeké nt az autó pá lya é s a gyorsforgalmi
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ú thá ló zat fejleszté se, viszonylag kevesebb szerep jut az ezeket
kiszolgá ló loká lis utaknak. A tá voli té rsé geket ö sszekö tő folyosó k
akkor tudjá k betö lteni szerepü ket, ha az azok – 80‑100 km‑es sá vja –
menté n talá lható terü letek is fejlő dnek, hozzá já rulnak a gazdasá gi
termelé shez. A terü leti ellá tottsá g kulcseleme a versenyké pes
té rsé get kiszolgá ló megfelelő minő sé gű loká lis kö zlekedé si há ló zat,
amely nem kö tö tt kö zigazgatá si‑ vagy á llamhatá rhoz, az lehet hatá ron
á tnyú ló is (Fleischer, 2009). Nó grá d megyé n keresztü l fut a TEN‑T
é szaki irá nyú szakasza, a 2. szá mú fő ú tvonal Budapest – Ré tsá g –
Hont (Parassapuszta) irá nyá ba, é s ez az a terü let, ahol való ban
nyomon kö vethető , hogy a megfelelő mű szaki infrastruktú ra
hiá nyá ban ö nmagá ban a nemzetkö zi folyosó nem idé zi elő a té rsé g
fejlő dé sé t. A 2‑es ú t minő sé ge is elmarad az elvá rttó l, de az utat
kı́sé rő , a fentiekben is emlı́tett 80‑100 km‑es sá v kö zlekedé si
infrastruktú rá já nak minő sé ge szé lső sé gesen vá ltozó , a hatá r felé
egyre romló . A hatá rté rsé gek, amelyek leggyakrabban rossz
mutató kkal rendelkező , sok esetben vidé kies terü letek, fejleszté si
ké rdé sei az elmú lt é vtizedekben mind hazai, mind az euró pai unió s
igyelem kö zé ppontjá ban á llnak. A 2007‑2020 kö zö tti idő szakra
vonatkozó Egysé ges Kö zlekedé sfejleszté si Straté gia is kiemelt
igyelmet szentelt a té rsé gi elé rhető sé g javı́tá sá nak, amely nem csak a
ré gió k elé rhető sé gé t jelenti, hanem a ré gió n belü li belső kö zlekedé si
há ló zaté t, ı́gy a vidé ki té rsé gek elé rhető sé gé nek javı́tá sá t, illetve a
hatá rok á tjá rható sá gá nak nö velé sé t a kisebb hatá rá tkelő helyek
megnyitá sá val (Remenyik–Szabó – Tó th, 2014).
Az Euró pai Unió egyik fő gondolata is a belső hatá rok
megszü nteté sé vel irá nyozza elő a leszakadó té rsé gek felzá rkó ztatá sá t,
kiemelve a hatá rté rsé gek problé má it. Az Euró pai Unió mű kö dé sé rő l
szó ló rendelet gazdasá gi, tá rsadalmi é s terü leti kohé zió ró l szó ló –
174‑178. – cikkei rendelkeznek arró l, hogy az á tfogó é s harmonikus
fejlő dé s é rdeké ben a gazdasá gi, tá rsadalmi é s terü leti kohé zió t
erő sı́tse, a ré gió k kö zö tti kü lö nbsé geket kiegyenlı́tse. A
legkedvező tlenebb helyzetű ré gió k kö zü l is a kiemelten fejlesztendő
terü letek kö zö tt első ké nt emlı́ti a vidé ki té rsé geket, de a felsorolá sban
helyet kapnak a hatá ron á tnyú ló ré gió k is, ehhez a fejleszté si
forrá sokat a Strukturá lis Alapokon – é s egyé b nevesı́tett pé nzü gyi
eszkö zö kö n – keresztü l biztosı́tja az Euró pai Unió . A kö zlekedé si
politika kereté ben foglalkozik azzal, hogy a szabadsá gelvek, ezek
kö zü l is az á ruk, szemé lyek é s sok esetben a szolgá ltatá sok szabad
á ramlá sá nak felté tele a kö zlekedé s, a mű szaki infrastruktú ra. A 2021‑
2027 kö zö tti Euró pai Unió s kö ltsé gveté si ciklus forrá sainak
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felhaszná lá sá t cé lzó dokumentumok kö zü l a Terü let‑ é s
Telepü lé sfejleszté s Operatı́v Program Plusz (TOP+) cı́mű program
rendelkezik legszé lesebb kö rben a telepü lé sfejleszté si eszkö zö krő l. A
TOP+ első sorban helyi ö nkormá nyzati fejleszté seket tá mogat, ami a
helyi szolgá ltatá sok, infrastruktú ra javı́tá sá t cé lozza, a dokumentum
szö vegezé se szerint a rossz megkö zelı́thető sé g erő sı́ti a terü leti
egyenlő tlensé g kialakulá sá t, é s ez a helyzet kü lö nö sen az apró falvas,
periferikus terü leteken akut. A TOP+ keretein belü l ennek ellené re a
kö zú thá ló zat fejleszté sé re ké t lehető sé g adott: a 4‑5 szá mjegyű
kö zú thá ló zat elemeire irá nyuló beruhá zá sok, amelyek a meglé vő
infrastruktú ra á llapotá nak megtartá sá ra, javı́tá sá ra alkalmas, illetve
ö nkormá nyzati utak fejleszté sé t a vá rosi, vá roskö rnyé ki terü leteken.
A kifejezetten a falvak fejleszté seire irá nyuló program a
meghirdeté sekor Modern Falvak Program keretei kö zö tt talá lható ,
cé lja a kistelepü lé sek megerő sı́té se, lakó inak megtartá sa. A szakmai
dokumentum ö sszeá llı́tá sa sorá n igyelemmel voltak a szaké rtő k arra,
hogy a kö zszolgá ltatá sokat nem minden esetben tudjá k a
kistelepü lé sek ö ná lló an biztosı́tani, ı́gy té rsé gi szintű ö sszefogá s
szü ksé ges. Kü lö nbö ző feladatok ellá tá sa sorá n a korá bbiakban is volt
pé lda a kö zö s feladatellá tá sra, vagy aká r jogszabá lyi elő ı́rá s alapjá n
kö zö s ö nkormá nyzati hivatalt kellett vagy hozhattak lé tre az
ö nkormá nyzatok.

A hazai vidéki településhálózat fejlődése – perifériák
kialakulása és a műszaki infrastruktúra differenciálódása
Magyarorszá g, illetve a hatá rté rsé g terü lete rurá lis – vidé kies –
jellegű , ami azt jelenti, hogy né há ny vá rosias‑gó cpont kivé telé vel 100
fő /km² alatti a né psű rű sé g. Magyarorszá gon 2021. januá r 1‑jé n 3155
telepü lé s talá lható , 9.730.772 fő né pessé ggel. Az á tlagos
né pessé gszá m 3084 fő , ami az ENSZ Demográ iai Evkö nyve á ltal
haszná lt
telepü lé s‑hierarchia
szintek
szerint
a
„kö zsé g”
telepü lé skategó riá ba
sorolható .
Magyarorszá g
helyi
ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. é vi CLXXXIX. tö rvé ny 20. § (2)
bekezdé se é rtelmé ben a nagykö zsé gi cı́met haszná lhatná mindazon
telepü lé s, amelynek lakossá gszá ma elé ri a 3000 fő t; ı́gy a magyar
„á tlagtelepü lé s” is. A szabá lyozá si há tté r a kö zsé g fogalmá t haszná lja
é s de iniá lja, azonban a tá rsadalomfö ldrajz, a szocioló gia a falu szó t
preferá lja, amelyre tö bb kategó riá t is kialakı́tottak jellemző ik alapjá n.
Hazá nkra, illetve a Ká rpá t‑medence té rsé gé re jellemző , hogy a
telepü lé sá llomá ny elapró zó dott, a tá j meghatá rozó elemei az
apró falvak, valamint a tö rpefalvak, amelyek né pessé ge nem é ri el a
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200 fő t. Az elmú lt má sfé l é vszá zadban a fő vá ros erő sö dé se
egypó lusú vá tette az orszá got, a metropolis szintű vá rosok
hiá nyoznak, ami hiá nyos há ló zati rendszerhez vezet, ahol a vidé k
kis lé lekszá mú telepü lé sei tö bbszö rö sen há trá nyos helyzetbe
kerü ltek. A magyar tá j, é s ezzel a telepü lé shá ló zat tö rté nelmileg is
meghatá rozó
telepü lé sfajtá ja
az
apró falvak,
amelyek
lakossá gszá ma nem haladja meg az 500 fő t, valamint elkü lö nı́té sre
kerü lnek a tö rpefalvak, legfeljebb 200 fő s lé lekszá mmal.
Magyarorszá g jelenlegi telepü lé shá ló zatá nak kialakulá sá nak
kö zvetlen elő zmé nyei a mú lt szá zad kö zepé re datá lható k
(Beluszky, 1999), a falvak helyzete elő szö r a lakossá gcseré kkel vá lt
bizonytalanná . A terü leti kü lö nbsé gek kiegyenlı́té se, a regioná lis
kü lö nbsé gek felszá molá sa terü letfejleszté si cé lké nt jelent meg
ugyan, azonban a tö bbi ideoló giá val együ tt ez a mező gazdasá g é s a
falvak nehé z helyzeté t idé zte elő : megszű ntek a laká sé pı́té sek, a
lakossá g a vá rosban talá lt munkahelyet. A vá rosi munkahelyek
elé rhető sé ge – az infrastruktú ra é s a tö megkö zlekedé s
szempontjá bó l – rossz kö zlekedé si lehető sé ggel volt jellemezhető ,
ami szinté n elő segı́tette a vá rosba való kö ltö zé st. Bá r az 1960‑as
é vektő l
mé rsé klő dö tt
a
falvak
diszkriminá ció ja,
a
megyeszé khelyeknek ú j feladatuk, a fejleszté si eszkö zö k
tová bbosztá sá nak helyi kö zpontjaké nt gyors megerő sö dé st
biztosı́tott – szinté n a falvak rová sá ra, amely sorá n a falvak é s a
kisvá rosok má sodlagos perifé ria ré szé vé vá ltak (Beluszky, 1999;
Kollega Tarsoly, 1996‑2000). A kö vetkező é vtizedben alakultak ki a
kö zö s taná csok. A ké nyszerbő l tá rsult telepü lé sek – kö zö s taná csok
– kö zponti telepü lé sé n voltak elé rhető k az alapellá tá s inté zmé nyei,
ı́gy a tá rsult falvak centrumaké nt a fejleszté si pé nzek
tová bbosztá sá ban is nagy szerepet kapott, a nem kö zponti
telepü lé sek há romszorosan is perifé rikus helyzetbe kerü ltek. Az
Orszá gos Telepü lé shá ló zat‑fejleszté si Koncepció a megyé k
szerepé t tová bb nö velte azzal, hogy az alsó fokú kö zpontok
kijelö lé se a megye feladata volt. Magyarorszá g telepü lé seinek
mintegy ké tharmada az OTK kö zponti szerepkö r alapú
telepü lé sbesorolá s alapjá n kialakı́tott 11 kategó ria utolsó , egyé b,
vagy „kö zponti szerepkö r né lkü li” telepü lé sek kö zé tartozott
(Hajdú , 2001). Ezek az egyé b telepü lé sek a megyei
telepü lé shá ló zat‑fejleszté si tervekben a fejleszté sekkel nem
é rintett – avagy sorvasztandó – falvakké nt jelennek meg. Mindez
nem kizá ró lag a telepü lé s szolgá ltatá sainak sorvasztá sá t jelentette,
hanem a mű szaki infrastruktú ra elhanyagolá sá t is. A kö zlekedé si
nehé zsé gek a falvakbó l való elkö ltö zé st segı́tetté k elő , hiszen a
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vá rosi munkahelyekre egyre nehezebben lehetett eljutni, helyben
viszont nagyon kevesen talá ltak megé lheté st. Miné l tá volabb
talá lható egy telepü lé s a vá rostó l – é s miné l kisebb lé lekszá mú volt
–, anná l gyorsabban né ptelenedett el. Jellemző en az idő s lakossá g
maradt a faluban. Az a ré teg, amelyik má r nem dolgozott, igé nyei
csö kkentek, é s immobilissá vá lt. A iatal, mobilis lakó né pessé g a
vá rosban keresett lehető sé get. A falvak kö zö tti kapcsolatok is
leé pü ltek: egyré szt a iatalok elkö ltö zé se miatt a rokoni
kapcsolattartá s á talakult, a telepü lé sek kö zö tti munkamegosztá s
megszű nt, é s a kié pı́tetlen ú thá ló zat miatt a kö zlekedé s fokozottan
akadá lyozott volt. Az ú thá ló zat fejleszté se sorá n a centralizá ció
elve való sult meg, ı́gy a já rá sszé khely‑kö zpontok irá nyá ban volt
lehető sé g kö zlekedni, é s ez a helyzet a mai napig konzervá ló dott. A
vá roshiá nyos té rsé gben a terü let kö zponti funkció kkal is
rendelkező nagyobb telepü lé sein futnak ö ssze az utak, ı́gy az
esetlegesen szomszé dos telepü lé sek kö zö tt tová bbra is csak a
fö ldutak á llnak rendelkezé sre – az 1. á bra sematikusan á brá zolja a
szomszé dsá gi viszonyokat é s a hiá nyzó há ló zati kapcsolatokat,
illetve a hierarchiá ban elfoglalt – ké nyszerű ‑ helyet. A
kö zú thá ló zati kapcsolatok alapjá n kö rvonalazó dik, hogy a
telepü lé sek nehezen tudnak kö zö s feladatokat vá llalni aká r a
kö zponti telepü lé s elkerü lé sé vel, aká r ké t kü lö nbö ző – de egy
já rá shoz tartozó – kö zponttal fü ggő sé gben lé vő telepü lé sekkel. A
telepü lé sek kö zö tt a domborzat akadá lyt jelenthet, ahol nem
alakult ki a telepü lé sek kö zö tt kö zvetlen ö sszekö tteté s.
1. á bra: Telepü lé sek kö zö tti kö zú ti kapcsolatok é s azok hiá nya sematikus á brá zolá sa

Forrá s: Sajá t szerkeszté s
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A hiá nyzó kapcsolatok miatt a szomszé dos telepü lé sek
tá volabb kerü lnek egymá stó l, nem tudnak kö zö s feladatokat
ellá tni. A kö zö s feladatellá tá s nehé zsé geinek bemutatá sá ra
legegyszerű bb a jogszabá ly alapjá n kö telező tá rsulá sokat
vizsgá lni, a Mö tv. rendelkezé sei szerint a 2000 fő t el nem é rő
telepü lé sek kö telesek olyan kö zö s hivatalokat lé trehozni, ahol a
kö zö s ö nkormá nyzathoz való tartozá s felté tele, hogy azonos
já rá sban legyenek, a tá rsult telepü lé sek lakossá gszá ma elé rje a
2000 fő t, vagy a tá rsult telepü lé sek szá ma a 7 darabot. Megengedő
jellegű szabá ly, hogy a tá rsult telepü lé sek terü leté t legfeljebb egy
telepü lé s kö zigazgatá si terü lete vá lassza el egymá stó l. Ugy tű nik,
mintha a kö zbeé kelő dő telepü lé s a kö zö s ö nkormá nyzati
hivatalhoz való tartozá s telepü lé sei kö zö tti lazá bb kapcsolatot
engedi, azonban a kö zlekedé si há ló zat vizsgá lata sorá n kitű nik,
hogy elő fordul olyan eset, hogy ké t tá volabb lé vő telepü lé s
kö nnyebben tart kapcsolatot, kö nnyebben elé rhető k egymá s
szá má ra, mint a kö zbeé kelő dő telepü lé s. Termé szetesen arra is
van pé lda, hogy a telepü lé sek kü lterü lete igen nagy, ı́gy a
kö zbeé kelő dő telepü lé s kü lterü lete kis terü leten szakı́tja meg a
szomszé dossá gi viszonyt. Utó bbira pé lda a Balassagyarmati
já rá sban Balassagyarmat é s Orhalom „szomszé dsá ga”, ahol a
kö zlekedő k nem é rzé kelik, hogy viszonylag nagy terü leten Patvarc
kö zigazgatá si terü leté n utaznak a 22‑es ú ton, mivel a telepü lé s
kö zponti belterü lete, lakott terü lete tá vol esik a fő kö zlekedé si
ú ttó l. A telepü lé sek kü lö nbö ző feladatok ellá tá sá ra tá rsulhatnak,
nagyobb tá rsulá sok eseté n elké pzelhető , hogy nem feltű nő , hogy a
feladatot a hiá nyzó kö zlekedé si há ló zati elemek megvaló sulá sa
eseté n haté konyabban lehetne ellá tni. Nem az ö nkormá nyzati
vagy egyé b telepü lé si ellá tá ssal vagy szolgá ltatá sokkal ö sszefü ggő
lehető sé g, de szinté n a sematikus á brá n lá tható , hogy a
szomszé dos telepü lé sek legtö bb esetben a „Kö zpont 1” –
leggyakrabban vá ros – telepü lé sen keresztü l tudjá k a kapcsolatot
tartani egymá ssal, noha a vá ros elkerü lé si lehető sé ge a vá rosi
forgalom zsú foltsá gá n is enyhı́tene – nem beszé lve a rö videbb
megtett ú t miatt mé rsé kelt ká rosanyag‑kibocsá tá sró l. A kiadá si
oldalon vitathatatlanul megjelenik az ö sszekö tő ú t fenntartá si,
karbantartá si kö ltsé ge. A 2. á brá n az é szak‑nó grá di té rsé g egy kis
terü leté n jó l szemlé ltethető , hogy a meglé vő fö ldú thá ló zat jelenleg
is tü krö zi a lakossá gi haszná lat á ltal kialakı́tott kapcsolatokat, de a
centrá lis ú thá ló zat fejleszté s sorá n szilá rd burkolattal való
ellá tá sa nem volt prioritá s. A tanulmá ny terjedelme nem teszi
lehető vé azt, hogy az egyes szakaszok egyedi – tö bblettartalommal
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bı́ró – indokoltsá ga bemutatá sra kerü ljö n, azonban a legtö bb
esetben a szilá rd burkolatú ú t a szomszé dsá gi kapcsolatok
erő sı́té se mellett tová bbi cé lokat is szolgá l.
2. á bra: A Balassagyarmati é s a Szé csé nyi já rá s hiá nyzó kapcsolatai

Forrá s: A szerző sajá t szerkeszté se Google Maps alapjá n

Műszaki infrastruktúra az államhatár mentén
A bemutatott telepü lé shá ló zati ö sszefü ggé sek é s a telepü lé sek
kö zö tti tá rsulá si vagy kö zö s feladatellá tá si lehető sé gek má r az „ú j”
á llamhatá rok kö zö tti telepü lé shá ló zatra vonatkoztak, az elcsatolt,
szomszé dos terü letek má s á llamok – legtö bb esetben hasonló ,
szocialista tı́pusú – á llami fejleszté sei alapjá n fejlő dtek, azzal a
há trá nnyal, hogy a magyarlakta telepü lé sek a helyi tá rsadalomra
tekintettel a legrosszabb helyzetbe kerü ltek. Igy a hatá rté rsé g
terü letei, fő ké nt az elapró zott telepü lé sekkel jellemezhető
dombvidé ki terü let pozı́ció ja igen rossz lett. A hatá rok dinamikusan
vá ltozó politikai szempontú á tjá rható sá gá t a termé szeti adottsá gok
segı́thetté k vagy é ppen akadá lyozhattá k, de a há ború s cselekmé nyek
sorá n vé gzett pusztı́tá s a mű szaki infrastruktú rá ban hosszú idő re
segı́tette a hatá r ké t oldalá nak tá volodá sá t.
Má r az I. vilá ghá ború pusztı́tá sá t kö vető en gyorsan igyekeztek a
helyi lakosok a legszü ksé gesebb kö zlekedé si elemek helyreá llı́tá sá t
elvé gezni, ı́gy a telepü lé sek kö zö tt a felrobbantott hidakat helyre
á llı́tani. A szá razfö ldi á tkelő helyekné l a pusztı́tá s abban az idő ben
nem okozott a telepü lé sek kö zö tt a maihoz hasonló elszigeteltsé get,
mivel az ú t já rható vá té tele gyorsan biztosı́tható volt (Tó th, 2007)
(Hajó s, 2001). Az Ipoly partjá n é lő k a lehető sé g szerinti legkorá bbi
idő pontokban á tjá rható vá tetté k a folyó t, é s ez a má sodik
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vilá ghá ború t kö vető en is ı́gy volt. Az 1947. é vi XVIII. tö rvé nnyel vá lt
hatá lyossá a „Pá risban 1947. é vi februá r hó 10. napjá n kelt
bé keszerző dé s becikkelyezé se”, ami vé glegesı́tette Magyarorszá g „ú j”
vagy mai hatá rait. A helyi lakossá g szá má ra á tmeneti idő re a
kettő sbirtokossá g inté zmé nyé t jelentette, azaz a hatá rok szá mukra
tová bbra is á tjá rható k maradtak – egé szen 1950‑ig – a hatá ron tú lra
kerü lt termő terü letek mű velé se cé ljá bó l. A kettő sbirtokossá g
megszű né sé vel a folyó á tjá rható sá gá t izikailag is megszü ntetté k, a
hidakat megszü ntetté k, ı́gy teljesen á tformá ló dott a hatá rmenti té rsé g
kö zlekedé si há ló zata, amelyet a 3. szá mú sematikus á brá n mutatok
be.
3. á bra: Telepü lé sek kö zö tti kö zú ti kapcsolatok á talakulá sá nak sematikus á brá zolá sa

Forrá s: Sajá t szerkeszté s

Mű kö dő egysé gek szakadtak szé t, kö zpontokat é s vonzá skö rzetü ket
vá lasztotta el a hatá r, ı́gy ké nyszerű sé gbő l ú j kapcsolatok alakultak ki,
amelyek elté rő sikerrel mű kö dtek. Az Ipoly vö lgyé ben korá bban minden
szembe szomszé dos telepü lé s ö sszekö tteté sben á llt, legalá bb egy fahı́ddal
(Sitku, 2007), ami nem csak az á ruk cseré jé hez, a helyi gazdasá g
fejlő dé sé hez vagy a termő fö ld megmű velé sé hez segı́tett, hanem rokoni,
kulturá lis kapcsolatok á polá sá t tette lehető vé , é s vá lt tö bb hatá rmenti
telepü lé s zsá k vagy zsá kjellegű faluvá . Jellemző , hogy a vasú ti
infrastruktú ra kié pı́tett, de az nem tudja betö lteni a szerepé t az ú j,
jelenlegi helyzetben. A szemé lyszá llı́tá sban a vasú t a vidé ki té rsé gben
kevé sbé versenyké pes jelenlegi szolgá ltatá saival.
A kö zlekedé si há ló zatok, ı́gy a kö zú thá ló zat is hosszú idő n keresztü l
á llandó , ezé rt a modern technika – é s a té rké pek digitá lis elé rhető sé ge é s
egymá sra helyezhető sé ge – segı́tsé gével nyomon kö vethető a hatá rok
á ltal elvá lasztott terü letek infrastruktú rá já nak – szü ksé gszerű –
á talakulá sa.
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Jövőkép
A falvak helyzete a mú lt szá zad má sodik felé ben egyre rosszabb lett, a
telepü lé shierarchiá ban is egyre távolabb kerü ltek egymá stó l mind
vertiká lisan, mind horizontá lisan – attó l fü ggő en, hogy milyen kö zponti
funkció kat sikerü lt kiharcolni; valamint horizontá lisan egymá stó l is
távolodtak. A kö zponti feladatokat vá llaló „centrumok” egymá ssal
harcoltak a megye á ltal ö nké nyesen osztott fejleszté si eszkö zö ké rt, az
„egyé b telepü lé sek” pedig a kö zpontjukkal é s tá rstelepü lé seikkel vı́vtak
harcot az é letben maradá sé rt. Mindekö zben a szomszé dos telepü lé sek
egymá ssal nem tudtá k tartani a kapcsolatot, ı́gy tová bb távolodtak
egymá stó l, feladataikkal magukra maradtak, amelyeket egyedü l nem
tudtak megoldani, ı́gy az ellehetetlenü lé s irá nyá ba sodró dtak. Tá rsadalmi,
demográ iai problé ma az elö regedő lakossá gon kı́vü l az elszegé nyedé s lett,
az egyre alacsonyabb ké pzettsé gi szı́nvonal, ami vé gü l a szegregá ció val
jellemzett tá rsadalmi ré tegek szá má ra jelentett é letteret, csö kkenő
kapcsolatokkal.
A telepü lé sek kö zö tti kapcsolatok kialakı́tá sá nak, modernizá lá sá nak
igé nye é s szakmai alá tá masztá sa immá r tö bb, mint ké t évtizedes mú ltra
tekint vissza (Fleischer, 2009) (Somfai, 2017), a vidé ki fejleszté sek ú j
szemlé letet nyernek. A vidé ki telepü lé sek, a falvak elé rhető sé gé nek,
megkö zelı́thető sé gé nek biztosı́tá sa, a kö zsé gek kö zö tti interakció k
szá má nak nö velé se az egyik lehető sé ge az é lő vidé k kialakı́tá sá nak. Az
orszá g belső terü letein első sorban a kis‑, apró é s tö rpefalvas té rsé gekben
jelent problé má t a meglévő kö zú t á llapota é s a hiá nyzó ö sszekö tteté sek,
valamint a zsá kfalvak – zsá kfalu jellegbő l keletkező – adottsá gai. A
há trá nyok felszá molá sa a Magyar Falvak Program keretei kö zö tt
enyhü lnek, az infrastruktú ra beruhá zá sok segı́tik a kö zlekedé si há ló zatok
hiá nyá nak mé rsé klé sé t, elő segı́tve a telepü lé sek kö zö tti feladatok
megosztá sá t, kö zö s megoldá sá t. A hatá rmenti terü leteken igen lassan
enyhü lnek a kö zlekedé si problé má k, kifejezetten a folyó kon á tı́velő
kö zlekedé si lehető sé gek megvaló sı́tá sa ü tkö zik nehé zsé gekbe. A hidak adta
ö sszekö tteté si lehető sé gek hiá nyá ban a telepü lé sek kö zö tt az
együ ttmű kö dé s nagyon lassan indulhat meg.
A 2020. évben a té rsé gbe is elé rő vilá gjá rvá ny okozta hatá rlezá rá sok
rá mutattak, hogy ahol az á tjá rá s biztosı́tott, é ledeznek a kapcsolatok, é s
é rzé kelhető a napi ingá zó k szá ma. Jellemző vé vá lt, hogy az egyik oldalon
lakó hellyel rendelkező k a má sik oldalon vá llalnak munká t, vagy já rnak a
gyerekek iskolá ba – ahol erre lehető sé g van. A hatá ron á tnyú ló ingá zá s az
osztrá k hatá r menté n vé gzett kutatá s alapjá n termé szetes (Horvá th V,
2020). Az osztrá k‑magyar hatá r á tkelé si lehető sé gei sokkal kedvező bbek,
á tlagosan 3 km távolsá gra talá lható kö zú ti hatá rá tlé pé si pont, ezzel a
legsű rű bben á tjá rható hatá rszakasz. A szlová k‑magyar hatá rszakasz
vizsgá lt terü leté n á tlagosan 27 km távolsá gra talá lható á tkelé si lehető sé g,
é s a hatá rszakasz mindké t oldalá n kistelepü lé sek talá lható k. A sű rű bb
á tjá rható sá g megteremté sé t nem csak a kedvező bb adottsá gok segı́tik elő ,
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hanem a hatá rá tlé pé si pontok lé tesı́té sé t segı́tő kedvező bb szabá lyozá si
kö rnyezet.
A jö vő ké p mé gis derű lá tá sra ad okot. A té rsé g lakossá gá ban az igé ny a
mindennapi kapcsolattartá sra egyre erő sebben jelenik meg, ami
é lé nkü lé shez vezet. A kö zlekedé si kapcsolatok mind sű rű bb helyreá llı́tá sa
azonban ö nmagá ban nem jelenti a terü leti mű kö dé s javulá sá t, az
együ ttmű kö dé st elő segı́tő beavatkozá sok szü ksé gesek, amelyek az
adminisztratı́v akadá lyokat megszü ntetik. A Ré gió k Euró pai Bizottsá ga is
felismerte mindezt, é s á llá sfoglalá st tett kö zzé a hatá ron á tnyú ló
együ ttmű kö dé s jö vő je tá rgyá ban (2021/C 440/2 szá m). Az integrá ltabb
hatá ron á tnyú ló ré gió k kialakı́tá sa é rdeké ben a helyi é s regioná lis
ö nkormá nyzatok együ ttmű kö dé sé t szorgalmazza a funkcioná lis é letterek
fejleszté sei é rdeké ben. A problé má k felté rké pezé se é rdeké ben
szisztematikus adatgyű jté st irá nyoz elő az Eurostat szá má ra, amely é rinti a
hatá ron á tnyú ló á ramlá sokat, kö lcsö nö s fü ggő sé geket a kö zé letben é s a
szakpolitiká kban, ami a ké ső bbi dö nté shozó k szá má ra indokot szolgá ltat.
Az adatszolgá ltatá s meglévő folyamatokra vonatkoztatható , azonban ilyen
szempontbó l szü ksé ges megvizsgá lni a leszakadó té rsé geket, ahol a
mű szaki infrastruktú ra, az ö sszekö tteté sek hiá nya miatt nincs vagy
minimá lisan kimutatható á ramlá sok talá lható k. Az Euró pai Terü leti
Tá rsulá sok jogi szemé lyé nek megerő sı́té sével az adminisztratı́v akadá lyok
egy ré sze az á llá sfoglalá s á ltal elhá rul, az együ ttmű kö dé sek kedvező bb
felté telekkel é s egysé gesen való sulhatnak meg. Az á llá sfoglalá s
tartalmazza, hogy a kö zlekedé si há ló zatok szű k keresztmetszeteinek
felszá molá sa mellett – amely a szemé lyes kontaktusok szá má t nö veli,
valamint lehető sé get nyú jt az á ruszá llı́tá sra, ezzel a helyi gazdasá g
erő sö dé sé re – a hatá ron á tnyú ló kö zszolgá ltatá sokat is megfelelő jogi
keretek kö zö tt kell kialakı́tani oly mó don, hogy a demográ iai kihı́vá sokkal
kü zdő ré gió k polgá rai szá má ra is elé rhető k legyenek a kö zszolgá ltatá sok,
ami hozzá já rul a ré gió k elné ptelenedé sé hez.
A kö zlekedé si há ló zatok mellett az informatikai há ló zatok kié pı́té se, a
szé lessávú há ló zatokhoz való hozzá fé ré s é s a mestersé ges intelligencia
eszkö zeinek hatá ron á tnyú ló elé rhető sé gé nek, haszná latá nak kereteinek
kialakı́tá sa halaszthatatlan. A hatá ron á tnyú ló kö zö s identitá studat „nem
csak a gazdasá gi együ ttmű kö dé srő l szó l, hanem a hatá r menti ré gió kon
belü li é letrő l é s a kö zö s identitá sé rzé sé nek kialakı́tá sá ró l is. Kultú rá n
alapuló megkö zelı́té st kell kidolgozni, amely kiakná zza a hatá r menti
ré gió k kö zö s tá rgyi é s szellemi ö rö ksé gé nek gazdagsá gá t, é s amely
lehető sé get kı́ná l a polgá roknak a szomszé djaikkal való rendszeres
együ ttmű kö dé sre é s szocializá ló dá sra, kö lcsö nö s bizalmat é pı́tve,
amelynek hiá nya tová bbra is a hatá ron á tnyú ló együ ttmű kö dé s egyik fő
akadá lya.” Az emberek kö zö tti kö zvetlen interakció k megvaló sı́tá sa mellett
a jobb megé rté s é rdeké ben automatizá lt fordı́tó eszkö zö k fejleszté sé t
szorgalmazza, valamint a hatá r menti ré gió kban é lő polgá rok é leté nek
megkö nnyı́té sé t cé lzó jogszabá lyok é s szerző dé sek vé grehajtá sa é s
ellenő rzé se segı́tsé gével erő sö dhetnek az együ ttmű kö dé sek.
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Az á llá sfoglalá s kifejezetten a hatá rmenti té rsé gekre irá nyul, azonban
az interakció k szá má nak nö velé se, a szemé lyes kapcsolattartá s
elmozdı́tá sa nem csak a hatá rmenti, hanem a vidéki, perifériajellegű falusi
terü leteken is elő remutató lehet, a tá volsá gokat és a „tá volsá gokat” lekü zdve
a telepü léseket kö zelebb hozhatja, ami a lemaradá st, leszakadá st
mérsékelheti az élhető bb vidék megteremtésé vel.
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doi:10.1556/9789630598644
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Absztrakt
A Sá rbogá rdi já rá s tá rsadalmi‑gazdasá gi szempontbó l elmaradott,
ez a há trá ny ré szben a kö zlekedé si é s kö zlekedé sszervezé si
problé má kbó l adó dik. A já rá sban 2011‑ben minden má sodik dolgozó
ember volt ingá zó , orszá gosan csak minden harmadik ember az.
2019‑es ké rdő ı́ves felmé ré sü nk alapjá n a vá laszadó k 51%‑a utazik
napi szinten. Az ingá zá s első sorban Szé kesfehé rvá rra irá nyul, de
szá mos egyé b telepü lé s is munká t ad a helyieknek. A té rsé gi vá rosok
egyé ni kö zlekedé ssel viszonylag gyorsan elé rhető k, de a kö zö ssé gi
kö zlekedé si kapcsolatok gyengé k, sokszor nem teszik lehető vé az
ingá zá st.
Vizsgá latunk első sorban arra irá nyult, hogy egyes telepü lé sekrő l a
kö zö ssé gi kö zlekedé si eszkö zö k á ltal biztosı́tott elé rhető sé gi idő k
mekkora elté ré st mutatnak. Tová bbá mik lehetnek ezeknek az
elté ré seknek az okai é s milyen problé má k é rzé kelhető k az
autó buszos é s vasú ti kö zlekedé sben. A kö zeljö vő ben tervezett
kö zlekedé si infrastrukturá lis beruhá zá sok (M8 gyorsforgalmi ú t
é pı́té se, Budapest‑Pé cs vasú ti pá lya korszerű sı́té s, Dunaú jvá ros‑
Komá rom gyű rű ) ú j helyzetet teremtenek a té rsé g elé rhető sé gé ben,
amely indokolja a ké rdé s alapos vizsgá latá t.

Szakirodalmi áttekintés
A vidé ki kisvá rosok, mint já rá si szé khelyek rendszerint kö zponti
telepü lé s szerepé t tö ltik be, ami első sorban kö zigazgatá si, oktatá si,
szociá lis, gazdasá gi é s kereskedelmi funkció kat kı́ná l a kö rnyező
kistelepü lé seknek. A vidé ki kisvá rosok vonzá skö rzeté t termé szetes
mó don befolyá solja a telepü lé sszerkezetben betö ltö tt szerepe, amit
sok egyé b té nyező mellett erő sen befolyá sol a kö zeli vá rosok,
kiemelten a nagyvá rosok elhelyezkedé se é s a kö zlekedé si há ló zat. Az
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egyik fontos té nyező a telepü lé sek vonzá skö rzeté nek vizsgá latá ban az
ingá zá s. A munká ba já rá s lehető sé ge, a kö zlekedé si kapcsolatok
minő sé ge alapvető en tudja meghatá rozni a kistelepü lé sek jö vő jé t.
A hazai fö ldrajzi é s regioná lis tudomá nyi kutatá sok tö bb é vtizede
vizsgá ljá k a vonzá skö rzeteket é s a munkaerő mobilitá sá t (Erdő si, 1985;
Hardi, 2015; Kiss–Szalkai, 2018; Szabó , 2019; Szabó –Farkas–Varga,
2021). Szü letett tanulmá ny munkaü gyi ingá zá s terü leti mintá iró l
kifejezetten az Eszak‑Duná ntú lra vonatkozó an (Hardi, 2015), amely
ré szletesen vizsgá lja Szé kesfehé rvá rt é s vonzá skö rzeté t. Té má nk
szempontjá bó l kiemelten fontos a kivá rosok munkaerő ‑ingá zá sban
betö ltö tt szerepé rő l szó ló kö zlemé ny (Pirisi–Kiss–Má té , 2016).
Konkré tan a Sá rbogá rdi já rá sra vonatkozó korá bbi munkaerő
mobilitá si vizsgá latok is rendelkezé sre á llnak (Alpek–Té sits, 2011),
amelyek viszonyı́tá si alapot jelentenek é s az esetleges vá ltozá sok
kö veté sé re is lehető sé get adnak. Ez utó bbi szempontbó l is lé nyeges a
té rsé g munkaerő mobilitá sá ró l szó ló korá bbi munka, amely a jelentő s
foglalkoztatá st produká ló elektronikai ipart vizsgá lta (Leveleki, 1997).

Vizsgálati módszerek
A vizsgá lat egy tanulmá ny a „Sá rbogá rd é s té rsé ge
kö zlekedé sfejleszté si koncepció ” ké szı́té sé hez kapcsoló dik, amely a
té rsé gi kö zlekedé sfejleszté s elmé leti megalapozá sá t szolgá lta, a 2021‑
27‑es euró pai unió s fejleszté si ciklusra tö rté nő felké szü lé s jegyé ben. A
kö zlekedé s é s kö zö ssé gi kö zlekedé s vizsgá latakor, kiemelet szempont
volt a munká ba já rá s, ingá zá s felmé ré se, ami a vá ros é s té rsé g ú jra
iparosı́tá sá val van ö sszefü ggé sben (ipari park fejleszté s). A vizsgá lat
sorá n sor kerü lt szekunder adatgyű jté sre. Attekintettü k a vonatkozó
szakirodalmat, a té má ban ké szü lt felmé ré seket, hivatalos kö zlekedé ssel
foglalkozó dokumentumokat. Feldolgoztuk a KSH 2011‑es
né pszá mlá lá si adatait, első sorban az ingá zá sra é s foglalkoztatá sra
vonatkozó an. A kisté rsé gi adatok elemzé sé ben, té rké pi á brá zolá sá ban a
teir.hu alkalmazá sa volt segı́tsé gü nkre. A gé pjá rmű elé rhető sé gi adatok
a Google Maps ú tvonaltervező alkalmazá sá val kerü ltek legyű jté sre
(munkanapon reggel 8 ó rá ra tö rté nő é rkezé ssel beá llı́tva). A kö zö ssé gi
kö zlekedé si adatok legyű jté se a menetrendek.hu weboldalró l tö rté nt
(munkanapon reggel 8 ó rá ra tö rté nő é rkezé ssel). A vizsgá lathoz
kapcsoló dó primer kutatá st ké t fő szakaszra oszthatjuk. A szekunder
kutatá s eredmé nyeinek ismereté ben 2 alkalommal workshop kerü lt
megrendezé se az é rintett ható sá gokkal, civil szervezetekkel, cé gekkel
é s inté zmé nyekkel. Emellett online lakossá gi ké rdő ı́ves felmé ré sre
kerü lt sor a kö zlekedé sre vonatkozó an. A 2019 novemberé ben vé gezett
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lakossá gi felmé ré s sorá n 378 vá laszadó tö ltö tte ki a Sá rbogá rdi já rá s
kö zlekedé sé re vonatkozó online ké rdő ı́vet. A felmé ré s a szemé lyautó s,
autó buszos é s vasú ti kö zlekedé s megı́té lé sé t mé rte fel a lakossá g
szemszö gé bő l, ugyanakkor a fejleszté si elké pzelé sekre vonatkozó an is
kiké rte az utazó kö zö nsé g vé lemé nyé t. A kitö ltő k lakó helye szerinti
megoszlá sa viszonylag egyenletes volt, a vá laszadó k 60% sá rbogá rdi,
10‑10% ará nyban Mező szilas, Hantos, Alap lakosai vettek ré szt a
felmé ré sben. A tö bbi vá laszadó megoszlik a já rá s egyé b telepü lé sei
kö zö tt, valamennyi telepü lé srő l é rkezett vé lemé ny. Az é letkor szerinti
megoszlá s kiegyensú lyozott ké pet mutat, a 60 é v felettiek ará nya
marad el a té nyleges ré szará nyuktó l. Ennek oka, hogy az idő sebb
korosztá ly kevé sbé é rhető el az online felmé ré ssel, illetve a kö zlekedé s
tekinteté ben is kevé sbé é rintettek. Az aktı́v korosztá ly, amely a
tanulmá ny első dleges cé lcsoportjá t ké pezi, adta a vá laszadó k
tö bbsé gé t.

Tervezett közlekedési fejlesztések a sárbogárdi járásban
A vizsgá lt kisté rsé g a Sá rbogá rdi já rá s elhelyezkedé se tö bb
sajá tossá got mutat, egyfelő l nem az orszá g perifé rikus terü leté n,
hatá rmenti té rsé gben talá lható , a szé khely Budapesttő l való tá volsá ga
kö zú ton 100 km. Magas szintű vasú ti ö sszekö tteté ssel rendelkezik, a
Pusztaszabolcs‑Pé cs 40‑es szá mú fő vonal fontos á llomá sa. Má sfelő l
viszont Szé kesfehé rvá r, Sió fok é s Dunaú jvá ros fejlett terü letei kö zé
é kelő dik, amelyekkel nem tú l jó l kié pü lt kö zú ti kapcsolatai vannak,
ennek é s tová bbi kö rü lmé nyeknek kö szö nhető en egyfajta belső
perifé riá nak tekinthető a kisté rsé g. Ezt erő sı́ti a 6‑os é s 7‑es szá mú
fő ú t é s az M6‑os é s M7‑es autó pá lya nyomvonalá hoz ké pest
meg igyelhető kö ztes elhelyezkedé s.
Vizsgá latunknak az adott aktualitá st, hogy a kö zeljö vő ben
tervezett orszá gos kö zú tfejleszté sek ennek a kö zlekedé si há ló zatban
betö ltö tt helyzetnek az á té rté kelő dé sé t eredmé nyezik. Az M8‑as
autó pá lya tervezett nyomvonalon (1. á bra) tö rté nő megé pü lé se
eseté n Sá rbogá rd elé rhető sé ge lé nyegesen javul, Sió fok é s
Dunaú jvá ros viszonylatá ban rendkı́vü l kedvező vé vá lik. Mé g
jelentő sebb vá ltozá st eredmé nyezhet az a gyorsforgalmi ú t fejleszté s,
amely Sá rbogá rdró l indulva, Szé kesfehé rvá ron á t é ri el az M1‑es
autó pá lyá t, majd Komá romná l az ú j Duna‑hidat (2. á bra). Ezá ltal
Sá rbogá rd kö zvetlen ö sszekö tteté sbe kerü l a Nyugat‑Euró pá ba
irá nyuló szá llı́tá si ú tvonallal, rá adá sul az egyre nagyobb szerepet
betö ltő Eszak‑Dé li kö zú ti szá llı́tá si ú tvonal ré szé vé vá lik. A ké t nagy
fejleszté s helyi szempontbó l is igen jelentő s infrastrukturá lis
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beruhá zá st eredmé nyez, a vá rostó l Eszakra jelentő s kö zú ti
csomó pont jö n lé tre, amely csö kkenteni fogja a vá roson á tmenő
forgalmat. Nem elhanyagolható té ny, hogy a kö zú ti fejleszté sekkel
pá rhuzamosan, de vá rható an azokná l hamarabb, befejező dik a
Pusztaszabolcs‑Pé cs vasú ti vonal korszerű sı́té se, amely 160 km/h
haladá si sebessé get eredmé nyez.
1. á bra: A tervezett M8‑as gyorsforgalmi ú t nyomvonala

Forrá s: nif.hu
2. á bra: : Komá rom – Kisigmá nd (M1) – Kisbé r – Szé kesfehé rvá r (M7) – Sá rbogá rd
(M8) ú tvonal fejleszté se

Forrá s: nif.hu
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Ingázás a sárbogárdi járásban
Az ingázók jellemzői a sárbogárdi járásban
A sá rbogá rdi já rá s lakossá ga 2017‑ben 27376 fő volt, amely ré gó ta
folyamatos csö kkené st mutat. A já rá s lakossá gá nak terü leti eloszlá sa
nem egyenletes, 2017‑ben 43%‑uk lakott a já rá s szé kelyé n. Há rom
2000 fő feletti lakossá gú telepü lé s van a já rá sban (Cece, Mező szilas é s
Sá rkeresztú r), de majdnem elé ri ezt a lakossá gszá mot Alap is. A já rá s
dé li peremé n kisebb lakossá gú falvak sorakoznak. Megá llapı́tható ,
hogy a kö zlekedé s szervezé s egyik alap kö rü lmé nye a csö kkenő
lakossá gszá m. A lakó né pessé gen belü l az aktı́v korú ak vesznek ré szt a
legintenzı́vebben a telepü lé sek kö zö tti kö zlekedé sben. A kö zé piskolai,
fő iskolai tanuló k é s a munká ba já ró k napi vagy heti rendszeressé ggel
utaznak. A já rá sban Mező szilason é s Sá rkeresztesen a legalacsonyabb
az aktı́v korú ak ará nya, legmagasabb pedig Vajtá n, Cecé n,
Sá rbogá rdon, Sá rszentá gotá n é s Hantoson. A munkahelyi ingá zá st
erő sen befolyá solja a gazdasá gi aktivitá s, kü lö nö sen a helyben kevé s
munkahelyet biztosı́tani tudó telepü lé seken. Egé szen magas a
gazdasá gilag inaktı́vak ará nya 2011‑ben Sá rkeresztú ron, de
kedvező tlen volt a mutató Mező szilason, Igaron, Cecé n é s
Alsó szentivá non is. Hantos é s Sá rbogá rd rendelkezett a legjobb
mutató val ebben a tekintetben. A munká ba já ró k szá má t alapvető en
befolyá solja a foglalkoztatottak ará nya. Ennek terü leti szempontú
vizsgá latakor megá llapı́tható , hogy a já rá sban Dé lrő l Eszak felé
nö vekszik a foglalkoztatá si rá ta. Kivé telt ké pez Sá rkeresztú r telepü lé s,
amely nem fö ldrajzi elhelyezkedé se, hanem tá rsadalmi jellemző i
miatt mutat gyenge eredmé nyt. Osszesé gé ben elmondható , hogy a
já rá s telepü lé seinek tú lnyomó tö bbsé gé ben 50% feletti a
foglalkoztatottak ará nya. Ebbő l adó dó an jelentő s azok szá ma, akik
munká ba já rá sá t szü ksé ges napi szinten biztosı́tani. A 2001‑es
ingá zá si mutató k az orszá gos adatokhoz ké pes kiemelten magas
é rté keket mutattak, ez aló l Mező szilas é s Sá rbogá rd mé g kivé telt
ké pezett. A 70%‑feletti é rté kek má r egyé rtelmű en agglomerá ció s
telepü lé sekre jellemző ek, amelyek a Szé kesfehé rvá ron dolgozó k
lakhatá sá t szolgá ljá k. Első sorban nem Szé kesfehé rvá rra ingá ztak a
foglalkoztatottak feltehető en 2001‑ben Igarró l, Sá regresrő l é s
Alsó szentivá nró l, amely dé li telepü lé seken 60% feletti volt az
ará nyuk. 2011‑re jelentő s vá ltozá sok tö rté ntek az ingá zó k ará nyá ban,
a Sá rbogá rdi ipar foglalkoztatá si potenciá ljá nak csö kkené se
á talakı́totta a helyzetet. Az é szaki né gy, Szé kesfehé rvá r kö zvetlen
vonzá skö rzeté hez tartozó telepü lé s adatai lé nyegesen nem vá ltoztak.
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Sá rbogá rd é s Mező szilas jelentő s foglalkoztatotti lé tszá ma nagyobb
ará nyban kezdett ré szt venni az ingá zá sban. Igar é s Sá regres
ingá zó inak ará nya lecsö kkent. A Sá rbogá rdi ü zembezá rá s ellené re a
dé l‑keleti telepü lé sek bejá ró inak ará nya nő tt. Alsó szentivá n esté ben
né mileg ugyan csö kkent, de 65% feletti ará nnyal felté telezhető en
fü ggetlenı́teni tudta magá t a Sá rbogá rdi folyamatoktó l.
3. á bra: Naponta ingá zó (eljá ró ) foglalkoztatottak ará nya (%)
Né pszá mlá lá s 2001 é s 2011

Forrá s: teir.hu

A fenti é rté kek é rtelmezé sé ben segı́t , ha az ingá zó
foglalkoztatottak ará nyá t viszonyı́tjuk a megyei é s orszá gos
adatokhoz. Mé g Sá rbogá rdon 2011‑ben minden má sodik
ember ingá zó é s a já rá sban ez az ará ny mé g magasabb, addig
az orszá gban csak minden harmadik ember az. Fejé r
megyé ben a já rá skö zpontok foglalkoztatottjai kö zü l, pedig
né gy emberbő l egy ingá zik. Ezek drasztikus elté ré sek, amik
komoly kihı́vá st jelentenek a kö zlekedé sszervezé s szá má ra is.
A Sá rbogá rdró l ingá zó k ará nyá t a 2011‑es né pszá mlá lá si
adatokat tová bb elemző Lechner tudá skö zpont interaktı́v
té rké pé n igyelhetjü k meg. Ezek alapjá n a sá rbogá rdi ingá zó k
első dleges cé lpontja Szé kesfehé rvá r, ezen kı́vü l Dunaú jvá ros
é s Budapest szá mı́t jelentő s cé lpontnak. Tanulmá nyunk
szempontjá bó l é rdekes az a té ny, hogy a sá rbogá rdi ingá zó k
30%‑a, kö zel 700 fő nem a já rá si kö zpontokba ingá zik. Ok a
kö rnyező telepü lé seken dolgoznak, feltehető en a kö zszfé rá ban
é s a KKV szektorban.

A térségi központok elérhetősége gépjárművel
Amennyiben a kö rnyező jelentő s foglalkoztatá si potenciá llal
rendelkező té rsé gi kö zpontok kö zú ti elé rhető sé gé t vizsgá ljuk, arra
a felismeré sre jutunk, hogy az egyes telepü lé sekrő l elté rő vá rosok
kö zelı́thető k meg kedvező en. Igazá n kedvező a 30 percen belü li
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elé rhető sé g, de a 45 percen belü l gé pkocsival elé rhető
munkahelyek is szá mı́tá sba jö hetnek napi ingá zá s tekinteté ben.
1.tá blá zat: A té rsé gi kö zpontok elé rhető sé ge szemé lygé pkocsival hé tkö znap reggel
csú csidő ben (perc)
Település
Székesfehérvár Dunaújváros
Paks
Dunaföldvár
Szekszárd
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta

60
65
65
40
65
60
45
50
60
35
40
70

40
35
45
30
55
50
40
40
50
45
50
50

45
40
30
50
45
50
55
50
35
65
60
30

24
20
28
30
40
50
35
35
35
45
45
35

60
60
55
70
60
70
80
70
60
85
80
45

Forrá s: A szerző k sajá t szerkeszté se a google.hu/maps alapjá n

Szé kesfehé rvá rral szemben tö bb nö vekvő foglalkoztatá si
potenciá llal rendelkező vá ros nyú jt kedvező bb kö zlekedé si
alternatı́vá t, ami az infrastruktú ra fejleszté sek (M8) ré vé n csak
tová bb erő sö dhet. Szé kesfehé rvá r (Győ r mellett) az orszá g
legjelentő sebb vidé ki ingá zá si cé lpontja, amelybe 2011‑ben 30 ezer
fő t meghaladó munkavá llaló já rt dolgozni (Hardi, 2015).
Dunaú jvá ros Hantosró l é rhető el gé pkocsival a legkedvező bben, de
kedvező é rté ket mutat Alap, Alsó szentivá n, Cece, Nagyló k,
Sá rbogá rd, Sá rkeresztú r is. Dunaú jvá rosban a gumiabroncs gyá r, a
vasmű , a papı́rgyá r é s szá mos tová bbi foglalkoztató nagyon komoly
munkaerő igé nyt produká l. Kö zlekedé si szempontbó l igé nyt
generá l a felső oktatá s é s a szakké pzé s is, emellett Dunaú jvá ros
fontos logisztikai kö zpont, intermodá lis csomó pont, jelentő s dunai
kikö tő é s hı́dvá ros is. Szé kesfehé rvá r é s Dunaú jvá ros gé pkocsival
tö rté nő elé rhető sé ge az elmú lt 10 é vben é rdemben nem vá ltozott, a
korá bbi vizsgá latok kimutattá k, hogy a tá voli telepü lé sekrő l az idő
mellet az ú tikö ltsé g is mobilitá st akadá lyozó té nyező (Alpek–Té sits,
2011). Paks Cecé rő l é s Vajtá ró l é rhető el gé pkocsival a
leggyorsabban,
de
kedvező
menetidő
jellemzi
Alapot,
Alsó szentivá nt, Igart é s Sá regrest is. Pakson első sorban magasan
ké pzett speciá lis tudá ssal rendelkező munkaerő t alkalmaznak, Paks
2 é pı́té sé vel azonban ez megvá ltozik. Az é pı́tkezé sek beindulá sá val
nagyon nagy munkaerő igé ny lé p fel, amelynek helyben tö rté nő
elszá llá solá sa kihı́vá st fog jelenteni. Ezé rt a kö rnyé krő l bejá ró k
munka erejé re vá rható an komoly igé ny fog jelentkezni.
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Dunafö ldvá r Alsó szentivá nró l é rhető el gé pkocsival a
leggyorsabban, de nagyon kedvező a menetidő Alapró l,
Hantosró l é s Cecé rő l is. Mező szilas kivé telé vel valamennyi já rá si
telepü lé srő l 45 percen belü l megkö zelı́thető Dunafö ldvá r,
amelynek foglalkoztatá si potenciá lja jelenleg is dinamikusan
nö vekszik. A bioetanol gyá r, a papı́rgyá r mellett egyre tö bb
foglalkoztató é rkezik a telepü lé sre, amelynek fejlő dé se elő re
lá tható .
Szekszá rd
Vajtá ró l
é rhető
el
gé pkocsival
a
leggyorsabban, Cece má r kı́vü l esik a 45 perces menetidő n.
Szekszá rd kö zú ti elé rhető sé ge Sá rbogá rdró l é s a já rá sbó l a
vizsgá lt vá rosok kö zü l a legkedvező tlenebb. A tolnai
megyeszé khely rendelkezik sajá t foglalkoztatá si kö rzettel é s
nem vá rható dinamikus munkaerő igé ny bő vü lé s a kö zeljö vő ben.
Kijelenthető , hogy nem lesz lé nyeges szerepe az elkö vetkező
idő szakban a Sá rbogá rdi já rá sban é lő k foglalkoztatá sá ban.

Közösségi közlekedési lehetőségek
A kö zö ssé gi kö zlekedé ssel tö rté nő napi ingá zá s lehető sé gé t az
autó busz é s a vasú ti menetrendeket ö sszesı́tő menetrendek.hu
oldalró l tö rté nő adatgyű jté s alapjá n vizsgá ltuk. Mivel ö nmagá ban
a já ratszá m é s a menetidő nem teljesen é rzé kelteti a bejá rá s
felté teleit, há rom csoportba soroltuk az egyes viszonylatokat. A
megkö zelı́thető kategó riá ba kerü ltek azok a kö zlekedé si
kapcsolatok, amelyek vasú ton vagy autó buszon, á tszá llá ssal vagy
ané lkü l 60 percen belü l elé rhető k. Enné l hosszabb elé ré si idő vel,
de mé g napi szinten igé nybe vehető viszonylatokat a nehé z
kategó riá ba
soroltuk.
Azokat
a
kö zö ssé gi
kö zlekedé si
kapcsolatokat, amelyek megı́té lé sü nk szerint az ingá zá s elemi
felté teleit nem teljesı́tik, nem megoldható kategó riá ba soroltuk
(2.tá blá zat). Ez az é rté kelé s szubjektı́v, egyes munkavá llaló knak a
vasú t igé nybevé tele, az á tszá llá s, a korai indulá s vagy é ppen a
ké ső vissza é rkezé s nem fé r bele az é letvitelé be, ahogyan egyes
munkahelyek sem tudnak mindig alkalmazkodni. Ha kö zú ti
kö zlekedé shez hasonló an 45 perces menetidő t, á tszá llá s né lkü li
utazá st tekintené nk megoldható bejá rá si felté telnek, akkor ennek
nagyon kevé s viszonylat tudna megfelelni. A jelenlegi ingá zá si
mutató k azt sugalljá k, hogy a lakossá g enné l rugalmasabban
tudja tolerá lni a kö zö ssé gi kö zlekedé si lehető sé geket. Egy
korá bbi pá lyakezdő sá rbogá rdi munkavá llaó k kö ré ben vé gzett
kutatá s szerint a kisté rsé gben é lő k 75%‑a nem hajlandó 50 km‑
né l tá volabbra ingá zni (Alpek–Té sits, 2011).
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2. tá blá zat: A té rsé gi vá rosok elé rhető sé ge kö zö ssé gi kö zlekedé ssel hé tkö znap reggel
ó ra elő tti beé rkezéPaks
ssel
Települések
Székesfehérvár 8 Dunaújváros
Dunaföldvár
Szekszárd
Alap

Nehéz

Hantos

Megoldható

Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nehéz

Alsószentiván

Nehéz

Cece

Nehéz

Igar

Nagylók

Nem
megoldható
Nem
megoldható
Megoldható

Nem
megoldható
Nem
megoldható
Megoldható

Sárbogárd

Megoldható

Megoldható

Sáregres
Sárkeresztúr

Nem
megoldható
Megoldható

Sárszentágota

Megoldható

Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható

Mezőszilas

Vajta

Nehéz

Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nehéz

Megoldható

Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nehéz

Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nehéz

Megoldható
Megoldható

Nehéz
Megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nehéz

Nem
megoldható
Nem
megoldható
Megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nehéz
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Nem
megoldható
Megoldható

Forrá s: A szerző k sajá t szerkeszté se a menetrendek.hu alapjá n

A vizsgá latbó l megá llapı́tható , hogy kö zö ssé gi kö zlekedé ssel a
megyeszé khelyre, Szé kesfehé rvá rra tö rté nő ingá zá s a leginká bb
megoldható , de az is csak a já rá s ö t telepü lé srő l (Sá rkeresztú r,
Sá rszentá gota, Sá rbogá rd, Nagyló k, Hantos). Dunaú jvá ros reggeli
elé rhető sé ge meglepő en rossz a korá bban vizsgá lt gé pkocsival
tö rté nő megkö zelı́thető sé g eredmé nyeinek tü kré ben. Nagyló kró l é s
Sá rbogá rdó l megoldható , de é ppen nem soroltuk a nehé z kategó riá ba,
ahová csak Hantos kerü lt. A há rom telepü lé sen kı́vü l a já rá sbó l má r a
reggeli bejutá s sem biztosı́tható a kö zö ssé gi kö zlekedé s ré vé n. A
kö vetkező idő szakban vá rható atomerő mű é pı́té s ismereté ben nagy
jelentő sé ggel bı́r Paks elé rhető sé ge, á m tö megkö zlekedé ssel
gyakorlatilag elé rhetetlen a já rá sbó l. Dunafö ldvá r a má sik telepü lé s
Szé kesfehé rvá r mellet, amelyre megoldható a reggeli bejá rá s, de a
visszautazá s má r nehezen megoldható . Szekszá rd Cecé rő l é s Vajtá ró l
kö zö ssé gi kö zlekedé ssel megkö zelı́thető , innen az ingá zá s is
megoldható , ami Sá rbogá rd eseté ben má r nehé zkes.
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Lakossági felmérés megállapításai
A lakossá gi felmé ré s kereté ben vizsgá ltuk az utazá si gyakorisá got.
A vá laszadó k 50% naponta elhagyja a lakó helyé t (ingá zik), 37% pedig
hetente né há ny alkalommal utazik. Ezek alapjá n elmondható , hogy a
felmé ré sben ré sztvevő k 87%‑a rendszeresen utazik, ı́gy vé lemé nyü k
ebben a tekintetben relevá nsnak mondható . A vá laszadó k á ltal
leggyakrabban megjelö lt ú ti cé l Szé kesfehé rvá r, ezt kö veti Sá rbogá rd,
majd Dunaú jvá ros, ezek mellett mé g Budapest jelenik meg mé g fontos
utazá si cé lpontké nt. A vá laszadó k emlı́tetté k mé g Cece, Sá rkeresztú r,
Alap, Aba, Pé cs, Simontornya, Enying, Paks, Sá rgegres, Mező falva,
Seregé lyes, Hantos é s mé g tová bbi telepü lé seket. Az utazá s cé lja
első sorban a munka (41%), amely mellett a vá sá rlá s (23%) cé lja is
fontos. A kitö ltő k tová bbá tanulá s, ü gyinté zé s, egé szsé gü gyi ellá tá s,
bará tok‑rokonok lá togatá sa cé ljá bó l kö zlekednek.
A legtö bben autó val utaznak (63%), sokan busszal (33%), mı́g
vasú ttal kevesen (mindö ssze 4%). A fő kö zlekedé si viszonylat a
Szé kesfehé rvá r‑Sá rbogá rd eseté ben a vasú ti ö sszekö tteté s nem
megfelelő , inká bb a tá volabbi utazá sok sorá n (Budapest, Pé cs)
vá lasztjá k a kö tö ttpá lyá s kö zlekedé st az utasok. A gé pkocsival utazó k
elé gedetlenek az utak á llapotá val, tú lzsú foltnak tartjá k a té rsé g
kö zú tjait, ennek megfelelő en első sorban a fő é s mellé kú thá ló zat
fejleszté sé t tartjá k fontosnak. Az autó sok leginká bb a kiszolgá ló
lé tesı́tmé nyekkel (benzinkú t, szerviz) voltak elé gedettek. Az
autó buszos kö zlekedé sben ré sztvevő k (vá laszadó k 33%‑a) a
menetrenddel é s a buszok zsú foltsá gá val elé gedetlenek, szı́vesen
lá tná k ú j buszok beszerzé sé t é s a kisbuszok alkalmazá sá t a helyi
kö zlekedé sben. Menetrendi javaslataik egyré sz Szé kesfehé rvá r é s
Dunaú jvá ros jobb elé rhető sé gé re, má sré szt a já rá si szé khely
megkö zelı́thető sé gé nek
javı́tá sá ra
irá nyulnak.
A
megá lló k
elhelyezkedé sé vel a leginká bb elé gedettek a vá laszadó k az
autó buszos kö zlekedé s felmé ré se kapcsá n, á m az á llomá sok, megá lló k
á llapotá val má r jó val kevé sbé elé gedettek az utasok. A vasú ti
kö zlekedé st kevesen veszik igé nybe (<4%), a vasú ti kocsik á llapotá val
nagyjá bó l elé gedettek, ugyanakkor tú lzsú foltak é s a kiszolgá ló
lé tesı́tmé nyek á llapotá val sincsenek megelé gedve. A ké nyelmi
szolgá ltatá s fejleszté sé t szı́vesen lá tná k. A vasú ton utazó k vá laszai
alapjá n nem igazá n illeszkedik a menetrend az igé nyeikhez. Igé ny
lenne a Szé kesfehé rvá r‑Sá rbogá rd é s a Dunaú jvá ros‑Sá rbogá rd
viszonylatok kialakı́tá sá ra é s fejleszté sé re.
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Összegzés
Sá rbogá rd é s vonzá skö rzete a ré gió n belü l a legkedvező tlenebb
tá rsadalmi‑gazdasá gi mutató kkal rendelkezik, é s orszá gos
tekintetben is a legelmaradottabbak kö zé tartozik, ezé rt komplex
programmal fejlesztendő já rá snak minő sü l. A Sá rbogá rdi já rá s
tá rsadalmi‑gazdasá gi elmaradottsá ga, belső perifé rikus jellege,
tö bbek kö zö tt a terü let hagyomá nyosan nagyü zemi mező gazdasá gi
szerepé vel fü gg ö ssze, annak helyi vidé kfejleszté si, jö vedelemtermelő
ké pessé gé nek csö kkené se miatt é vtizedek ó ta elvá ndorlá s jellemzi. Ez
kü lö nö sen igaz a mobilis, aktı́v iatal é s kö zé pkorú né pessé gre,
amelynek lé lekszá ma a já rá sban a munkalehető sé gek hiá nya é s a
kedvező tlen kö zlekedé si kapcsolatok miatt folyamatosan csö kken.
Megá llapı́tható , hogy az elmaradottsá g ré szben a kö zlekedé si é s
kö zlekedé s‑szervezé si problé má kbó l adó dik, mivel a kö zlekedé si
lehető sé gek hatá ssal vannak a té rsé g fejlő dé sé re. A já rá s egyelő re
mé g nem tudta kihaszná lni a megye ö sszessé gé ben kedvező
té rszerkezeti adottsá gokbó l szá rmazó elő nyeit. A kö zeljö vő ben
tervezett
kö zlekedé si
infrastrukturá lis
beruhá zá sok
(M8
gyorsforgalmi ú t é pı́té se, Pusztaszabolcs‑Pé cs vasú ti pá lya
korszerű sı́té se, Sá rbogá rd ‑Komá rom ú tvonal fejleszté se) ú j helyzetet
teremtenek a Sá rbogá r é s kö rnyé ke elé rhető sé gé ben é s pozı́ció já ban.
A já rá son belü li kö zlekedé si lehető sé gek kedvező tlen ké pet mutatnak.
A
termé szetfö ldrajzi
adottsá gok,
a
Mező fö ldre
jellemző
telepü lé sszerkezeti fejlő dé s, tá rsadalmi‑gazdasá gi adottsá gok é s
infrastrukturá lis felté telek miatt a já rá sban lé vő telepü lé sek kö zö tt a
tö megkö zlekedé s nehé zkes, a já rá s, fő ké nt annak az é szaki ré sze
megyeszé khely kö zpontú . A já rá s dé lnyugati terü leté n lé vő falvakbó l
(pl. Igar, Mező szilas) nehezen é rhető el Sá rbogá rd, Szé kesfehé rvá r
vagy Dunaú jvá ros, ső t, a já rá skö zpont é s kü lterü leti telepü lé sré szei
kö zö tti kö zlekedé sre is elmondható mindez.
A lakossá g egy ré sze rá adá sul valamilyen okbó l nem tud egyé ni
kö zlekedé si eszkö zö kkel vagy aká r kö zö ssé gi kö zlekedé ssel já rni, de
mé g elé ggé mobilis ahhoz, hogy a kö zszolgá ltatá sok igé nybe vé telé t
vagy a munká ba já rá st sajá t maga inté zze. Ré szü kre a megfelelő
gyakorisá gú mobilitá s biztosı́tá sa lenne szü ksé ges, de az egyes
telepü lé sek fekvé se, a potenciá lis utasok alacsony szá ma é s a kis
forgalomú napszakok miatt ez nem felté tlenü l mű kö dtethető
gazdasá gosan a kö zö ssé gi kö zlekedé s keretein belü l. Fontos ezé rt a
té rsé gben a menetrendek á tszervezé se, ö sszehangolá sa, a
já ratsű rű sé g optimalizá lá sá nak vizsgá lata mellett egyé b alternatı́v
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kö zlekedé s‑szervezé si megoldá sokat is alkalmazni (pl. falubusz, civil
szervezetek gé pjá rmű vei, autó megosztá s).
A kutatá s lehetsé ges tová bbi irá nya egy ö sszehasonlı́tó elemzé s
ké szı́té se, aká r kü lfö ldi hasonló terü let munkaerő ingá zá si adataival,
valamint a 2022‑es né pszá mlá lá s eredmé nyeinek ö sszehasonlı́tá sa é s
a pandé mia hatá sainak elemzé se az ingá zá sra, indokolt esetben
ké rdő ı́ves felmé ré s megismé tlé se.
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Terü leti Statisztika. 2 pp. 122‑141.
Kiss J.P. – Szalkai G. (2018): Az ingá zá s mobilitá si jellemző i a legutó bbi
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Absztakt
A kö rkö rö s gazdasá gi modellek té rnyeré se az egyé bké nt
hulladé kké nt jelentkező anyagok ú jrahasznosı́tá sa ‑ ú jrafelhaszná lá sa
é rdeké ben tehető mikro é s makro szintű inté zkedé sek ré vé n a
fenntartható (gazdasá gi) nö vekedé s egyik pillé re (Euró pai Bizottsá g,
2020).Az Euró pai Unió orszá gai kü lö nbö ző straté giá kat való sı́tanak
meg, amelyek eredmé nyessé ge tö bb, szé les kö rű kutatá snak is tá rgya.
A jelen tanulmá nyban arra teszü nk kı́sé rletet, hogy ö sszefü ggé st
tá rjunk fel a vidé kiessé g egyes jegyei é s kö rkö rö s gazdasá g
megvaló sı́tá sá nak lehető sé gei kö zö tt. 27 tagorszá got 22 CE vá ltozó
bevoná sá val, klaszterelemzé ssel csoportosı́tottuk é s a kü lö nbö ző CE
klaszterbe tartozá s hatá sá t há rom proxi vá ltozó alakulá sá ra egyutas
ANOVA teszttel modelleztü k. Igazoltuk, hogy az agrá rtevé kenysé g
nagyobb mé rté kű jelenlé te a kö rkö rö s gazdasá gi straté giá kra é s azok
eredmé nyessé gé re pozitı́v hatá st gyakorol, azonban ez nem fü gg
ö ssze a vidé ki né pessé g ará nyá val jellemzett „vidé kiessé g”
mé rté ké vel. Rá mutattunk, hogy a kutatá s á ltal alkalmazott eljá rá sok
(klaszterelemzé s, PCA, validá ció s indiká torok) megfelelő ek a kitű zö tt
vizsgá lati cé lban megfogalmazott eredmé nyek elé ré sé hez.

A vidékiesség szerepe a körforgásos gazdaság
lehetőségeiben
Annak é rdeké ben, hogy feltá rjuk a vidé k szerepé t a kö rkö rö s
makrogazdasá gi
modellek
alkalmazá sá ban
kereső szavas
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irodalomelemzé st vé geztü nk a 2017 utá n megjelent tudomá nyos
publiká ció kban. A té má nk megkö zelı́té se szempontjá bó l hat
jelentő sebb tanulmá ny eredmé nyeivel vetjü k ö ssze sajá t kutatá si
eredmé nyeinket, illetve tá masztjuk alá az alkalmazott elemzé si
mó dszerek megvá lasztá sá t.
Marino é s Pariso (2020) 2006‑2016 kö zö tti adatokra tá maszkodva
kö rkö rö s gazdasá gra való á tté ré s mé rté ké nek mé ré sé re megfelelő nek
ı́té lte tö bb mennyisé gi mutató felhaszná lá sá t, ú gymint a termelt
telepü lé si hulladé k, termelt é lelmiszerhulladé k, kommuná lis
hulladé k‑ú jrahasznosı́tá si ará ny, há ztartá si anyagfelhaszná lá s,
feldolgozó ipari anyagok ú jrafelhaszná lá si ará nya, valamint az
ú jrahasznosı́tható nyersanyagok piaci á rfolyama. A felhaszná lt adatok
alapjá n kimutatta, hogy az EU 28 tagá llamai elté rő straté giá kat
alkalmaztak. Zieliń ska (2019) az Euró pai Unió orszá gainak
tö bbvá ltozó s ö sszehasonlı́tó elemzé s alapjá n vizsgá lta a kö rforgá sos
gazdasá g megvaló sı́tá si szintjé t. Shpak é s munkatá rsai (2021)
Lengyelorszá got
tö bb
EU
orszá ggal
ö sszehasonlı́tva
az
ú jrahasznosı́tá s haté konysá gá nak modelljé t elemezve azt talá ltá k,
hogy a hulladé kok ú jrahasznosı́tá si ará nya jelentő s hatá ssal van az EU
ú jrahasznosı́tható nyersanyag‑kereskedelmé re. Smol é s munkatá rsai
(2020) a lengyel hulladé kgazdá lkodá si rendszer (WMS) é s a lengyel
CE ú titervben megjelö lt CE‑vel kapcsolatos feladatok á ttekinté se
alapjá n megá llapı́tottá k, hogy az eredmé nyessé g alapvető en mú lik a
megfelelő hulladé kgazdá lkodá si infrastruktú ra rendelkezé sre á llá sá n
é s a lakossá g tudatossá gá n é s magatartá sá n. A telepü lé si
hulladé kgazdá lkodá sban
alkalmazandó
tevé kenysé geket
a
kö rkö rö ssé g hat alapelvé be csoportosı́tottá k (ReSOLVE). Dinamikus
klaszterezé si mó dszerrel a kö rkö rö s termelé si é s fogyasztá si
folyamatok straté giai menedzsment problé má inak megoldá sá ra
Gomonov é s mtsai (2021) tettek javaslatokat. A kö rkö rö s gazdasá gi
fejlettsé g alapjá n rangsorolta az EU tagorszá gokat, amely sorá n
alkalmazott
klaszterezé si
algoritmusokra
vonatkozó an
megá llapı́totta, hogy megfelelő ek az EU‑orszá gok besorolá sá ra a 2000–
2019 kö zö tti CE fejlettsé gi mutató inak vá ltozá sa alapjá n (dinamikus
osztá lyozá s). A legjobb osztá lyozá si minő sé get az „egy fő re jutó
telepü lé si hulladé k ké pző dé se” mutató , a besorolá s kielé gı́tő
minő sé gé t a „Hulladé kké pző dé s fő bb á svá nyi hulladé kok né lkü l GDP‑
egysé gre vetı́tve” mutató biztosı́totta. Pomá zi ‑ Szabó (2020)
kivá lasztott anyagá ramlá si é s erő forrá s‑termelé kenysé gi mutató k
alapjá n hasonlı́totta ö ssze a visegrá di orszá gok kö zö tti regioná lis
kü lö nbsé geket. Az eredmé nyek azt mutatjá k, hogy a V4 jelenlegi
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teljesı́tmé nye a kö rkö rö s gazdasá gi modell megvaló sı́tá sá ban elmarad
az unió s á tlagtó l. Emellett az is é szrevehető , hogy az egyes mutató k
vá ltozá sá nak dinamiká ja pozitı́vabb, mint az EU‑ban á tlagosan,
fokozatosan kö zelı́tenek az unió s á tlaghoz, azonban a hazai
anyagfelhaszná lá s csak mé rsé kelten vá lt el a GDP‑tő l.
A vizsgá lt irodalmak megalapoztá k a mó dszertani megkö zelı́té st,
benchmarkot szolgá ltattak a sajá t eredmé nyeink ú jdonsá gé rté ké hez,
ugyanakkor a vidé k szerepé t a kö rkö rö s gazdasá gi eredmé nyekkel
kapcsolatban nem vizsgá ltá k.
A jelen tanulmá nyban cé lunk volt, hogy ö sszefü ggé st tá rjunk fel a
vidé kiessé g egyes jegyei é s kö rkö rö s gazdasá g megvaló sı́tá sá nak
lehető sé gei kö zö tt. Cé lunkhoz az EU tagorszá gokat vizsgá ltuk,
makroszintű kö rkö rö s gazdasá gi mutató k é s á ltalunk vá lasztott,
vidé kiessé get kifejező indiká torok kö zö tt. Hipoté zisü nket, hogy az
agrá rtevé kenysé g nagyobb mé rté kű jelenlé te a kö rkö rö s gazdasá gi
straté giá kra é s azok eredmé nyessé gé re pozitı́v hatá st gyakorol, k‑
kö zé p klaszterelemzé s é s ANOVA mó dszer segı́tsé gé vel vizsgá ltuk.
Arra vonatkozó feltevé sü nket, hogy a kö rkö rö s gazdasá g
megvaló sı́tá sá ra kü lö nbö ző orszá gstraté giá k ı́rható k le az Euró pai
Unió ban fő komponens elemzé ssel igazoltuk. Vé gső soron bı́zonyı́tani
kı́vá ntuk, hogy a kutatá s á ltal alkalmazott eljá rá sok megfelelő ek a
kitű zö tt vizsgá lati cé lban megfogalmazott eredmé nyek elé ré sé hez.

Adatok és módszerek
Az alá bbi fejezet az adatokat, a hiá nyzó adatok kezelé sé t, illetve az
alkalmazott elemzé si mó dszereket mutatja be.

Adatok
A má sodlagos EUROSTAT keresztmetszeti adatokat vizsgá ltunk.
Mindö sszesen 30 db kö rkö rö s gazdasá gi indiká tort gyű jtö ttü nk le 37
orszá gra 2010‑2018 idő szakra (N=37, M=30; EUROSTAT), amelybő l
az utolsó legteljesebb adattartalmú é vet, 2018‑at vá lasztottuk az
elemzé shez. Tö bbszö rö sen hiá nyzó adatok miatt (ö sszes adat 21%‑a)
a megtartott meg igyelé sek szá ma n=27, a megtartott klaszterké pző
vá ltozó k szá ma 22; illetve 3 validá ció s proxy mutató t alkalmaztunk.
Má s esetekben becslé st adtunk hiá nyzó adatokra (regresszió s
é rté kekkel, á tlaggal). Az adatok feldolgozá sá ra a termé szetes alapú
logaritmussal való transzformá ció (score é rté kek) utá n kerü lt sor a
ská lamentesı́té s é rdeké ben azokná l a vá ltozó kná l, melyek nem ará nyt
fejeztek ki.
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Alkalmazott elemzési módszerek
K‑kö zé p eljá rá ssal (Euclidean distance) 27 meg igyelé s é s 22
klaszterké pző vá ltozó alkalmazá sá val há rom CE klasztert alakı́tottunk
ki. GLM modellel teszteltü k a klaszterkialakı́tá s megfelelő sé gé t; 18
vá ltozó eseté ben szigni iká ns volt a klaszterek kö zö tti elté ré s (P<0,05;
AIC=‑0,36; BIC =‑12,98). Klaszterek kö zö tti kü lö nbsé get az egyes
vá ltozó k menté n egyutas ANOVA, illetve k‑mediá n teszt
alkalmazá sá val mutattuk ki. PCA eljá rá ssal a vá ltozó k kö zü l
megneveztü k a jelentő s hatá sú akat.

Eredmények
A kö vetkező fejezet ismerteti a CE klasztereket, azok jellemzé sé t,
CE orszá gklasztereket, CE indiká torok fő komponens elemzé sé t (PCA),
illetve a Vidé kiessé g indiká torainak ö sszefü ggé sé t a CE
klasztertagsá ggal.

CE klaszterek
Az 1. mellé klet szemlé lteti a K‑kö zé p eljá rá s segı́tsé gé vel
kialakı́tott há rom klaszter kö zö tti elté ré seket. Az adatok alapjá n az
orszá gklaszterek kö zö tti kü lö nbsé gek az alá bbiak szerint foglalható k
ö ssze. A hulladé ktermelé s é rté ke minden szektor eseté n azokban az
orszá gokban a magasabb, amelyek a 2. Klaszterbe (CL2) kerü ltek
besorolá sra. Ugyanezek az é rté kek az 1. Klaszter (CL1) orszá gaiban a
legalacsonyabbak (az é pı́tő ipar kivé telé vel) (p<0,05). A 2. Klaszter
orszá gaiban a csomagoló anyagokra vonatkozó ú jrahasznosı́tá si
mutató k szigni iká nsan nagyobbak (p<0,05). Tová bbá a recovery‑
recycling ará ny (p<0,05) é s az ú jrahasznosı́tá si rá ta is (nem szign.)
nagyobb ebben a csoportban. A 3. Klaszterbe (CL3) tartozó
orszá gokra jellemző , hogy az 1. é s a 2. Klaszter é rté kei kö zö tt
helyezkedik el, né há ny kivé teltő l eltekintve.

CE országklaszterek kialakítása
A 2. Klaszterbe tartozó orszá gok csomagoló anyag hulladé kokra
vonatkozó ú jrahasznosı́tá sa nagyobb, mı́g az 1. Klaszterbe tartozó ké a
legkisebb (1. tá blá zat). A 3. Klaszter orszá gaiban az elektronikus
hulladé k ú jrahasznosı́tá sa é s a fogyasztá sra jutó hulladé k tö bb, mı́g
legkisebb a kö rkö rö s anyagfelhaszná lá s, a há ztartá sokban keletkezett
hulladé k mennyisé ge, a visszanyeré si ará ny, a biohulladé k é s a
fé malapú csomagolá si hulladé k ú jrahasznosı́tá sa.
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Elvá rá saink szerint a 22 klaszterké pző vá ltozó azonosı́tható kö zö s
jellemző kkel is leı́rható , amelyhez a PC elemzé ssel juthatunk. A KMO
teszt azonban azt mutatta, hogy a teljes vá ltozó ké szlet együ ttesen
kevé s kö zö s varianciá t hordoz. Az egyedi KMO é rté kek alapjá n
kiszű rtü nk 14 vá ltozó t, é s a PC elemzé st 8 vá ltozó val vé geztü k el.
1. tá blá zat: EU orszá gok besorolá sa a CE klaszterekbe

Országklaszter megnevezése

Klaszter sorszáma

Klaszterbe sorolt országok

Kevés hulladék klaszter

1. számú

Luxembourg, Ciprus, Málta,
Lettország

Kismértékű újrahasznosítási
klaszter

3. számú

Magyarország, Bulgária,
Írország, Szlovénia, Portugália,
Szlovákia, Horvátország,
Görögország, Románia,
Litvánia, Észtország

Jelentős újrahasznosítási
klaszter

2. számú

Belgium, Hollandia,
Finnország, Cseh Köztársaság,
Ausztria, Svédország,
Franciaország, Németország,
Spanyolország, Olaszország,
Lengyelország, Dánia

Forrá s: A szerző sajá t szerkeszté se

CE indikátorok főkomponens elemzése (PCA)
A 0,3 feletti egyedi KMO é rté kű vá ltozó k bevoná sá val há rom
fő komponenst á llı́tottunk elő (amelyek az ö sszvariancia 81%‑á t fedik
le) (1 á bra).
1. á bra: PCA utá ni sajá té rté kek scree plot

Forrá s: A szerző sajá t szerkeszté se
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Ahogy a 2. tá blá zatban is lá tható , az 1. szá mú komponens pozitı́v
kapcsolatban á ll feldolgozó iparral, épı́tő iparral, há ztartá sokkal és
szolgá ltatá si szektorral valamint a telepü lési hulladékkezeléssel. Ez a
komponens a hulladéktermelés jelenlété vel és meglehető s ú jrahasznosı́tá si
hatá sossá ggal jellemezhető , amely első sorban telepü lési eredetű . A 2. szá mú
komponens negatı́v kapcsolatban á ll a mező gazdasá gban, a há ztartá sokban
és a feldolgozó iparban keletkezett hulladékkal, mı́g pozitı́v korrelá ció
talá lható a biohulladék, visszanyerési‑ú jrahasznosı́tá si ará ny, telepü lési
hulladék ú jrahasznosı́tá si rá taés az ü vegalapú csomagoló anyagok
ú jrahasznosı́tá si rá ta mutató kkal. Ez a komponens az ú jrahasznosı́tá s
jelenlété vel és a hulladéktermelés hiá nyá val jellemezhető (kifejezetten a
mező gazdasá gi hulladék hiá nyá val. A 3. szá mú komponens pozitı́v
kapcsolatban á ll az elektronikus hulladék ú jrahasznosı́tá ssal és az ü vegalapú
csomagoló anyagok ú jrahasznosı́tá si rá tá val; mı́g negatı́v a kapcsolata a
biohulladék ú jrahasznosı́tá ssal és az épı́tő iparban termelt hulladék
mennyiégé vel. Relatı́ve alacsony hulladéktermeléssel, kicsi biohulladék
ú jrahasznosı́tá ssal és nagy elektronikus hulladék ú jrahasznosı́tá ssal
jellemezhető .
Változó
G_wst_agri
G_wst_manu
G_wst_constr
G_wst_househ
G_wst_servc
Recyc_biow
Recvry_recycl_perc
E-wst_rcy_rt
Mun-wst_rcy
Pck_Glss_rcy_rt

2. tá blá zat: Fő komponensek

Comp 1
0,287
0,381
0,367
0,360
0,404
0,278
0,254
-0,135
0,352
0,250

Comp 2
-0,415
-0,272
-0,009
-0,380
-0,162
0,414
0,451
-0,047
0,315
0,327

Comp 2
0,228
0,009
-0,167
-0,017
-0,032
-0,270
0,083
0,800
0,216
0,390

Nem magyarázott
0,198
0,136
0,296
0,078
0,136
0,201
0,283
0,148
0,139
0,305

Forrá s: A szerző sajá t szerkeszté se

Vidékiesség indikátorainak összefüggése a CE klasztertagsággal
Vizsgá ltuk, hogy há rom á ltalunk vá lasztott, „vidé khez
kapcsolható ” (proxy jellegű ) mutató milyen kapcsolatban á ll a CE
indiká torok alapjá n kialakı́tott klaszterekkel (3. tá blá zat).
Mező gazdasá g ré szesedé se a GDP‑bő l, a Mező gazdasá gi terü letek
ará nya é s a Vidé ki né pessé g ará nya mutató kat folytonos mennyisé gi
vá ltozó ké nt (ská lamentesı́té st kö vető en) haszná ltuk fel a modellben,
ahol a csoportké pző ismé rv az orszá g CE klaszterbeli hovatartozá sa
volt.
A Mező gazdasá g ré szesedé se a GDP‑bő l (Agri_perc_gdp) é s a
Mező gazdasá gi terü letek ará nya (Agriland_perct) mutató k eseté n
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szigni iká ns kapcsolat volt lá tható a CE orszá gklaszterbeli
hovatartozá ssal. A Vidé ki né pessé g ará nya (Rural_population) mutató
eseté ben azonban nem volt statisztikailag igazolható a klaszterek
kö zö tti kü lö nbsé g.
3. tá blá zat: Validá ció s vá ltozó k kapcsolata a CE klaszterekkel
Validációs változók
Agri_perc_gdp
Agriland_perct
Rural_population

Klaszter 1 N=4
Átlag
Szórás
1,59 ab
1,54
0,33 ab
0,16
0,20 a
0,15

Klaszter 2 N=12
Átlag
Szórás
1,64 a
0,71
0,42 a
018
0,21 a
0,12

Klaszter 3 N=11
Átlag
Szórás
2,82 b
1,01
0,44 b
0,14
0,35 a
0,09

Forrá s: A szerző sajá t szerkeszté se

A
validá ció s
vá ltozó k
á tlagainak
klaszterpá ronké nti
ö sszehasonlı́tá sa alapjá n kimutattuk, hogy melyik klaszterek té rnek
el egymá stó l szigni iká nsan (4. tá blá zat). A 2. szá mú Klaszter
szigni iká nsan nagyobb é rté kkel rendelkezik a mező gazdasá g GDP‑
bő l való ré szesedé se é s a mező gazdasá gi terü letek ará nya
mutató kban, mint a 3. szá mú Klaszter (p<0,05). A mező gazdasá gi
terü letek ará nya az 1. szá mú Klaszterben is meghaladja a 3. szá mú
Klaszteré t (p<0,1).
4. tá blá zat: Vidé kiessé g indiká torok klaszterpá ronké nti ö sszehasonlı́tá sa Bonferroni
mó dszerrel
Klaszter 1
Klaszter 2

Klaszter 2

Klaszter 3

Agri_perc_gdp
Agriland_perct
Rural_population
Agri_perc_gdp
Agriland_perct
Rural_population

Különbség
0,05
0,01
0,09
1,22
0,16
0,11

Szignifikancia
1,000
1,000
1,000
0,130
0,077
0,793

Különbség

Szignifikancia

1,17
0,15
0,02

0,030
0,013
1,000

Forrá s: A szerző sajá t szerkeszté se

Megállapítások
Az eredmé nyeink alapjá n jó l elkü lö nı́thető orszá gcsoportok
igyelhető k meg az alkalmazott kö rkö rö s gazdasá gi modell é s
sikeressé ge szerint. Marino é s Pariso (2020) vizsgá latai alapjá n az
ú jrahasznosı́tott anyagok ará nya eseté ben Hollandiá t, Olaszorszá got,
Franciaorszá got, Belgiumot, az Egyesü lt Kirá lysá got, illetve
Lengyelorszá got, Né metorszá got, Luxemburgot é s Dá niá t mutatta ki
vezető orszá gokké nt, a telepü lé si hulladé k ú jrahasznosı́tá sban
ugyanakkor Né metorszá g, Dá nia, Ausztria, Luxemburg, Hollandia já r
é len. Sajá t vizsgá lataink egyetlen é v keresztmetszeté ben vizsgá lva 22
indiká tort, ö sszesı́tetten ugyanezeket az orszá gokat sorolta a
sikeresen ú jrahasznosı́tó csoportba (2. klaszter). Megá llapı́tottuk
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tová bbá , hogy ebben az orszá gcsoportban a csomagoló anyag
hulladé kokra vonatkozó ú jrahasznosı́tá sa jellemző en nagyobb. A
kelet‑kö zé p euró pai blokk hat orszá ga (Magyarorszá g, Bulgá ria,
Szlové nia, Szlová kia, Horvá torszá g, Romá nia) viszont az elmaradó
ú jrahasznosı́tá s klaszterbe esik. Pomá zi é s Szabó (2020) V4
orszá gokra tett megá llapı́tá sá t á rnyalja, hogy Lengyelorszá g a
vizsgá latunkban a fejlettebb 2. szá mú Klaszterbe kerü lt, mı́g a tová bbi
há rom V4 orszá g a fejletlenebb csoportba.
A té má ban ismert szakirodalmak a kö rkö rö s gazdasá gok
elő rehaladá sá ban fontos elemké nt az infrastruktú ra é s a humá n
té nyező szerepé t é s az ú jrahasznosı́tható nyersanyag‑kereskedelemre
gyakorolt hatá st emelik ki (Shpak é s mtsai, 2021, Smol é s mtsai,
2020). Az á ltanunk elvé gzett PC elemzé s alapjá n elmondható , hogy a
kü lö nbö ző orszá gstraté giá k elkü lö nı́thető komponensei az alá bbiak:
a) hulladé ktermelé s fokozottsá ga, de emellett jelentő s (telepü lé si)
ú jrahasznosı́tá s; b) jelentő s ú jrahasznosı́tá s együ ttjá rva relatı́ve kevé s
hulladé ktermelé ssel; c) alacsony szintű hulladé kkibocsá tá s é s magas
ú jrahasznosı́tá s az elektronikus termé kek piacá n.
Altalunk nem ismert olyan kutatá si eredmé ny, amely a kö rkö rö s
gazdasá gi modelleket (illetve azok eredmé nyessé gé t) vizsgá lta volna
a vidé ki gazdasá g erő teljesebb jelenlé té vel kapcsolatban.
Eredmé nyeink alapjá n azonban rá mutathatunk arra, hogy a
mező gazdasá gi termelé s mé rté ke (a mező gazdasá g GDP‑bő l való
ré szesedé se, mező gazdasá gi terü letek ará nya) magasabb azokban az
orszá gokban, ahol nagyobbak az ú jrahasznosı́tá si mutató k, vagy ahol
kevesebb a hulladé kké pző dé s.
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20.)
Gomonov, K. et al. (2021): Clustering of EU Countries by the Levelof Circular
Economy: An Object‑Oriented Approach. Sustainability 2021, 13, 7158.
https://doi.org/10.3390/su13137158
Marino, A. – Pariso, P. (2020): Comparing European countries' performances
in the transition towards the Circular Economy, Science of The Total
Environment, Volume 729, 138142, ISSN 0048‑9697, https://doi.org/
10.1016/j.scitotenv.2020.138142.
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Megnevezés

Recvry_recycl_perc

Recyc_biow

CE HULLADÉKKEZELÉS

Recvry_rt

Gen_wst_GDP*
Cmatuse

Gen_wst_dom_mat_cons

Építési és bontási hulladék hasznosítási
aránya [CEI_WM040]
Biohulladék újrahasznosítása [CEI_WM030]
Hulladékkezelési műveletek
Újrahasznosítás – komposztálás és erjesztés
(kilogramm/fő)

Hazai anyagfelhasználásonként
[CEI_PC033]
Per GDP egység [CEI_PC032]
CE-Másodlagos nyersanyag
Körkörös anyag felhasználási arány
(százalék)
16,01
0,42

3,74 a

0,33
0,60
0,22

0,36

3,74 ab

3,73
1,77 ab
4,48

1,91 a

0,29

Mun-wst_rcy
Egy főre jutó települési hulladék
6,42 a
HULLADÉK KELETKEZÉSE A FŐBB ÁSVÁNYI HULLADÉKOK KIVÉTELÉVEL

1,23
1,44
1,32
0,56
0,70

0,30
0,11

Üzleti
Összes

10,03 a
12,30 a
14,20 a
12,60 a
12,20 a

Szórás

Klaszter 1 N=4

Átlag

2,24 a
2,95 a

Inv_Bus
Inv_Total

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat
Feldolgozóipar
Építőipar
Háztartások
Szolgáltatások (kivéve a hulladék és a
G_wst_servc
törmelék nagykereskedelmet)
BERUHÁZÁS INTÉZMÉNYI SZEKTOROK SZERINT

G_wst_agri
G_wst_manu
G_wst_constr
G_wst_househ

Változó
HULLADÉKTERMELÉS

1. mellé klet: CE orszá gklaszterek

4,04 a

4,48 a

4,18
2,46 a
4,48

2,56 a

6,23 a

2,60 a
3,09 a

13,44 b
16,25 b
17,45 b
16,00 b
15,37 b

0,20

0,52

0,41
0,50
0,12

0,47

0,22

0,18
0,13

1,15
1,07
1,08
0,97
0,89

Szórás

Klaszter 2 N=12
Átlag

3,83 a

3,39 b

4,72
1,39 b
4,35

2,29 a

6,08 a

2,55 a
3,02 a

12,50 b
14,86 c
13,91 ab
14,51 c
14,07 c

0,41

0,97

0,88
0,72
0,44

0,49

0,20

0,34
0,25

0,84
0,71
0,93
0,76
0,72

Szórás

Klaszter 3 N=11
Átlag
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Klaszter 3 N=11
Átlag
Szórás

Csomagolás (arány)
Papír és karton csomagolás (arány)
Műanyag csomagolás (arány)
Fa csomagolás (arány)
Fém csomagolás (arány)

Forrá s: A szerző sajá t szerkeszté s

Pck_Pper_rcy_rt
Pck_Plstc_rcy_rt
Pck_Wdn_rcy_rt
Pck_Metal_rcy_rt*
Pck_Glss_rcy_rt*

E-wst_rcy_rt

4,32 a
3,36
2,97 a
4,45
4,09

0,30
0,68
0,54
0,25
0,39

4,48 a
3,70
3,72 a
4,43
4,40

0,12
0,25
0,46
0,10
0,14

4,37 a
3,73
3,27 a
4,10
4,10

0,13
0,28
0,80
0,40
0,34

Minden hulladék, kivéve a fő ásványi
3,75
0,05
3,77
0,17
3,87
0,27
hulladékot [CEI_WM010] Visszanyerés –
újrahasznosítás (százalék)
Mun-wst_rcy*
E-hulladék [CEI_WM050]
3,06
0,67
3,84
0,23
3,42
0,46
Kommunális hulladék [CEI_WM011]
4,04
0,32
4,24
0,09
4,10
0,10
Pack_wst_rcy_rt*
Újrahasznosítás (ezer tonna)
HULLADÉKKATEGÓRIÁK - CE-HULLADÉKKEZELÉS CSOMAGOLÁSI HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ARÁNYA CSOMAGOLÁS TÍPUSONKÉNT
[CEI_WM020]

Klaszter 1 N=4
Klaszter 2 N=12
Változó
Megnevezés
Átlag
Szórás
Átlag
Szórás
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MŰVELETEK - CE-HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI ARÁNY
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Vis‑major modell a kistelepülések túlélésében a pandémia
idején
N
M
M
: egyetemi docens; MATE Vidékfejlesztés és
Fenntartható Gazdasá g Intézet Vidék‑ és Terü letfejlesztési Tanszék; 2100
Gö dö llő , Pá ter Ká roly u. 1.; nagyne.molnar.melinda@uni‑mate.hu

Absztrakt
A telepü lé sek mű kö dő ké pessé ge szá mos té nyező fü ggvé nye. A
mű kö dő ké pessé gé rt a telepü lé s‑menedzsment felel, melynek
munká ja cé lja alapvető en a helyi kö zö ssé g pozitı́v é letminő sé gé nek
biztosı́tá sa. Termé szetesen ez a feladat nem reduká lható a
gazdasá gi fenntartható sá g problematiká já ra, amit kü lö nö sen akkor
lehet jó l é rzé kelni, amikor egy kö zö ssé gnek szembe kell né zni egy
tartó san fenná lló já rvá ny‑helyzettel, ami fontosabbnak bizonyul,
mint az é ves bevé telek é s kiadá sok mé rlege. Jelen tanulmá ny cé lja a
pandé miahelyzet é rtelmezé se né há ny ismert telepü lé s‑modell
adaptá lá sá n keresztü l. Tó th J. (1981) tetraé dermodelljé nek
tová bbgondolá sá val rá mutattam arra, hogy az a té tel, hogy az egyik
szfé rá ban bekö vetkező vá ltozá s szü ksé gké ppen vá ltozá sokat
generá l a má sik há romban is; ez pandé mia helyzetben is igaz. Mint
ahogyan az is, hogy a pandé miá s vá lsá gbó l való kilá balá s is
tovagyű rű ző hatá sú . A telepü lé sek sikerté nyező it é rtelmező 2013‑
as modell (Molná r 2013) adaptá lá sa sorá n abbó l indultam ki, hogy
a telepü lé sek mű kö dé sé t meghatá rozó té nyező k jelentő sé gé ben
idő ben vá ltozá s igyelhető meg. Tapasztalataink szerint a pandé mia
okozta vá lsá ghatá sban a telepü lé sek sikeressé gé nek, é lhető sé gé nek
legmeghatá rozó bb elemei a gazdasá gi té nyező k irá nyá bó l
elmozdulnak a kö zö ssé gi té nyező k irá nyá ba. A Liebig‑fé le modellt
adaptá lva erre ú gy is mondhatná nk, hogy má s té nyező (csoport)
lesz a legszű kebb keresztmetszet okozó ja a telepü lé sek
mű kö dé sé ben. A pandé mia idejé n Pá zmá ndon alkalmazott
Ginsburg‑fé le 7C modell pedig azt mutatja meg, hogy vis major
helyzetben a helyi kö zö ssé g pozitı́v é letminő sé gé nek megő rzé se
szolgá latá ban hogyan lehet 7 té nyező (con idence, competence,
connection, character, contribution, coping, control) menté n ú jra
tervezni a telepü lé sirá nyı́tá si gyakorlatot.
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A települési tér rendszerszerű működése
Tó th J. 1981‑es publiká ció já ban a telepü lé si té r rendszer‑
mű kö dé sé nek é rtelmezé sé re megalkotott egy modellt, mely
egymá ssal
dinamikus
kö lcsö nhatá sban
á lló
termé szeti
(kö rnyezeti), tá rsadalmi, gazdasá gi, valamint infrastrukturá lis
(mű szaki) szfé rá k rendszereké nt ı́rta le a telepü lé s‑mű kö dé s
lé nyegé t. Ezt az ö sszefü ggé st egy tetraé derrel (egyenlő oldalú
há romszö gekbő l á lló testtel) szemlé ltette, amelynek é lei menté n
minden szfé ra kö lcsö nhatá sban á ll a má sikkal. A modell
hangsú lyozza a telepü lé sfejlő dé s ideá lis esetben harmonikus
jellegé t, vagyis, hogy egyik szfé ra sem terjeszkedhet tú l a má sik
há rom rová sá ra, é s azt is, hogy az egyik szfé rá ban bekö vetkező
vá ltozá s szü ksé gké ppen vá ltozá sokat generá l a má sik há romban is.
Ezt a kö lcsö nö s ö sszekapcsoltsá got pandé mia idejé n is
meg igyelhettü k, hisz a vá lsá ghatá s begyű rű zö tt valamennyi
szfé rá ba. Ké t é vvel a pandé mia utá n az is lá tható vá vá lt, hogy
nemcsak a já rvá nyhelyzet okozta vá lsá ghatá snak, hanem a
kiú tkeresé sben
fő szerepet
kapó
digitalizá ció nak
is
volt
tovagyű rű ző hatá sa: az ö sszes meghatá rozó szfé rá ra hatott. A
telepü lé sek é leté t meghatá rozó infrastrukturá lis rendszerekben a
kommuniká ció s techniká k meglé te, vagy hiá nya meghatá rozó bbá
vá lt sok szempontbó l, mint a fö ldrajzi determinizmus, é s az ennek
lekü zdé sé t szolgá ló kö zlekedé si rendszerek mű kö dő ké pessé ge. A
gazdasá gi szfé rá ban soha nem lá tott ü temben jelentek meg az
online alkalmazá sok. A tá rsadalmi szfé rá ban is felé rté kelő dö tt a
virtuá lis té rben való kapcsolattartá s.
A pandé mia okozta vá lsá g má sfelő l azt is demonstrá lta, hogy a
telepü lé sek tú lé lé sé nek, sikeressé gé nek kulcsa nem egyszerű en az,
hogy az ö nkormá nyzati mű kö dé s/ mű kö dteté s sorá n jó vá laszt
sikerü l‑e adni a gazdasá gi é s gazdasá gossá gi ké rdé sekre. A
telepü lé sek sikeré t ugyanis nem lehet leı́rni egyé ni, vagy vá llalati
sikerek halmazá n keresztü l. Termé szetesen ennek igazolá sá ra jó val
a pandé mia elő tt is voltak kı́sé rletek. Azt, hogy milyen befolyá soló
té nyező i vannak a telepü lé sek sikeressé gé nek a MATE jogelő djé n, a
SZIE‑n, Gö dö llő n 2006 ó ta folyó Faluszeminá riumi Kutató mű hely
keretei kö zö tt is vizsgá ltuk, mely ma az MRTT szakmai
szervezeteké nt folytatja kutatá sait 9 terepi helyszı́nen¹. Ez a kutató
munka tette lehető vé , hogy a vizsgá lati helyszı́neken tapasztaltak
alapjá n kı́sé rletet tegyü nk arra, hogy modellezzü k: a jó l mű kö dő
telepü lé sek sikeressé gé hez milyen té nyező k já rulnak hozzá . A
sikeressé g té nyező inek meghatá rozá sakor Bartik (1995) é s
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Capkova (2005) né ző pontjá t kö vettem, akik szerint a sikeres
telepü lé sek kialakı́tá sa sorá n a hangsú ly a pozitı́v é letminő sé g
kialakı́tá sá n é s a fenntartható sá gon van.
1. á bra: A telepü lé sek mű kö dé sé nek sikerfaktorai

Forrá s: Molná r M., 2013 66. o.

Tapasztalatainkat rendszerbe szedve 2013‑ban a kö vetkező ké pp
ö sszegeztem a sikeressé g faktorait: hasznosı́tható helyi erő forrá sok,
innová tor mag (kezdemé nyező erő ), hiteles telepü lé svezeté s, az
innová tor mag é s a telepü lé svezeté s kö zö tti szinkron, a jö vő tervek
„beá gyazá sa” a helyi kö zö ssé gbe, tevé keny kö zö ssé g, pozitı́v
„shadow‑hatá s”, kö zlekedé si elé rhető sé g, pozitı́v belső imá zs, pozitı́v
kü lső imá zs. Abbó l indultam ki, hogy a telepü lé sek egy tá gabb té rsé g
ré szé t ké pezik. Igen nagy igyelmet kap té rsé g‑ é s telepü lé sfejlesztő
hatá ské nt a kö zlekedé sfö ldrajzi helyzet. Egy telepü lé s sikeressé ge
szempontjá bó l termé szetesen az sem kö zö mbö s, hogy az a té rsé g,
melybe beá gyazó dva mű kö dik, mennyire tá mogatja az ő helyi
erő feszı́té seit. A beá gyazó dá s tá gabb té rsé gbe jelentheti az azonos
tá ji‑ kulturá lis alapokon tö rté nő té rsé gbe szervező dé st (pé ldá ul
Holló kő kapcsá n a tö bbi paló c telepü lé ssel együ tt é rtelmezhető
paló c kultú rtá jat), de jelentheti a telepü lé si szint fö lö tt á lló
kö zigazgatá si kö zé pszinteket. A tá gabb té rsé gi hatá st nevezi a
té rsé gmarketing „shadow (á rnyé k)‑hatá snak” (Piskó ti 2012).
Nyilvá nvaló an a jó mű kö dé shez meg kell talá lni a helyi
hasznosı́tható adottsá gokat. Ezek olyan tá rgyi (anyagi), tá ji,
humá nerő forrá s‑tartalmak, melyek minden telepü lé s eseté ben
egyedi é rté ket ké pviselnek. Má s megfogalmazá sban ezek a forrá sok
a telepü lé s anyagi, szellemi é s lelki é rté kei kö zt keresendő k. A
hasznosı́tható helyi adottsá gok kiakná zá sá hoz szü ksé ges, hogy
legyen olyan aktı́v kezdemé nyező erő , innová tor mag, amely
felvá llalja a helyi é rté kek é rvé nyre jutá sá t a telepü lé s szolgá latá ban.
Az innová tor mag a megú julá sban, a fejlő dé sben, a tová bblé pé sben
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é rdekelt szereplő kbő l szervező dik. Ez a szű k mag lehet civil
szervezet, vá llalkozó i kö r, maga az ö nkormá nyzat is. A kö zö s voná s
az, hogy az innová tor mag mű kö dé se igazá n akkor sikeres, ha
szinkronban van a hiteles, a kö zö ssé g bizalmá t é lvező
telepü lé svezeté s szá ndé kaival. Az az ideá lis, ha a telepü lé svezeté s
tehá t é pı́t az innová tor magra (adott esetben ő maga is szerves
ré sze ennek), tová bbá ha a kö zö s tervezé sben nem csak a belső
koalı́ció k kié pı́té sé re, vagy csak a telepü lé smenedzsmentre van
igyelme, hanem arra is, hogy a kö zö ssé g é rdekeit szolgá ló
vá ltozá sokat a helyi kö zö ssé g egé sze ké pes legyen befogadni,
tá mogatni, de legalá bbis elfogadni. A tapasztalat az, hogy
aká rmilyen csoportok kö ré szervező dik is az innová tor mag, a
tevé kenysé gü knek nem csupá n egy kö rü lhatá rolt tá rsadalmi
csoportot, hanem a telepü lé s egé szé t kell jó l szolgá lnia. Fontos
tehá t, hogy kellő en bele legyen á gyazva a menedzsment‑munka a
kö zö ssé g tudatá ba. A telepü lé sek sikeressé gé nek ugyanis
rendkı́vü l fontos eleme a kö zö ssé gi kohé zió . Ené lkü l nincs aktı́v
helyi kö zö ssé g. Egy telepü lé s sikere szempontjá bó l termé szetesen
rendkı́vü l fontos, hogy a telepü lé s kifelé is meg tudja jelenı́teni
ö nmagá t, sajá t é rté keit. Fö l kell tehá t é pı́teni a kü lső imá zst.
Ugyanakkor sikeres egy telepü lé s hosszú tá von akkor lehet, ha a
sajá t (belső ) imá zsa, azaz az adott té rben é lő emberek ké pe a sajá t
telepü lé sü krő l pozitı́v (Molná r, 2013) (2. á bra).
A sikerté nyező k tanulmá nyozá sa sorá n fontos kihangsú lyozni,
hogy a telepü lé sek mű kö dé sé t meghatá rozó té nyező k jelenlé te
idő ben vá ltozik. Ez visszavezethető arra, hogy a telepü lé si té r
dinamikus rendszerjelleggel bı́r. Ugy, ahogyan a fö ldrajzi té r
vonatkozá sá ban á ltalá ban is azt Nemes Nagy J. (1998)
megá llapı́tja. Ideá lis lé tezé s nincs, legfö ljebb csak egy‑egy
kö rü lmé nyhez adaptı́vabbak a helyi adottsá gok, mı́g má skor ennek
é ppen az ellenkező je teljesü l (Molná r 2011). Tapasztalataink
szerint egé szsé ges piaci kö rü lmé nyek kö zö tt a siker
legmeghatá rozó bb elemei fő ké nt gazdasá gi té nyező k (ú gy, mint a
hasznosı́tható helyi adottsá gok, a kedvező kö zlekedé sfö ldrajzi
helyzet stb.). Pandé mia hatá sá ra azonban felé rté kelő dik az aktı́v
helyi kö zö ssé g szerepe, é s a helyi innová ció k sem felté tlenü l
gazdasá gi terü leten jelennek meg, mint ahogyan azt a
ké ső bbiekben ebben a tanulmá nyban kö zö lt pá zmá ndi pé ldá ban is
lá thatjuk. A kö vetkező fejezetben azt mutatom be, hogy miké nt
lehet modellezni a telepü lé s‑mű kö dé st a sikerté nyező k
fü ggvé nyé ben.
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A Liebig‑féle minimumelv adaptálása a települések
működésére
Kiinduló pontunk Liebig 1840‑ben megfogalmazott tö rvé nye, mely
egy nö vé nyé lettani felismeré sbő l szü letett. Eszerint a nö vé nyek
nö vekedé sé t mindig az igé nyekhez ké pest legkisebb mennyisé gben
jelenlevő tá panyag korlá tozza. Má ra ez a té zis enné l jó val szé lesebb
é rtelmezé st nyert. Az elv adaptá lá sá t elő szö r az ö koló gia hajtotta
vé gre, amikor rá mutatott arra, hogy egy faj elterjedé sé t az a
kö rnyezeti té nyező hatá rozza meg, amely az adott helyen a
legkevé sbé van jelen. Azó ta azt is tudjuk, hogy ezen elv igaznak
mondható a szá mı́tá stechniká ban is: egy adott kon igurá ció
maximá lis teljesı́tmé nyé t a leglassabb ö sszetevő hatá rozza meg. De
igaz ez a gazdasá gtudomá nyokban is; pé ldá ul a termelé si
rendszerekben, hiszen mennyisé gi é rtelemben mindig az a termelé si
té nyező hatá rozza meg a termelé s‑kibocsá jtá st, amely a legkevé sbé
van jelen (Majer 2013). Jelen tanulmá ny azt igazolja, hogy a
telepü lé sek mű kö dé sé ben is igaz az elv: az a té nyező hatá rozza meg
egy telepü lé s mű kö dé sé t, mely az adott idő ben a legkevé sbé á ll
rendelkezé sre.
A jelensé g szemlé lteté sé re ismert az ú .n. hordó ‑donga szimbó lum
(2. á bra). A hordó dongaelemei ké pezik a rendszert meghatá rozó
té nyező k ö sszessé gé t. A hordó dongaelemeinek rajzolá sa sorá n az
egyes dongaelemek hossza jelzi, hogy a kı́vá natos mennyisé ghez
ké pest milyen mé rté kben van jelen egy‑egy meghatá rozó té nyező . A
szimbó lum haszná latá t annak analó giá ja teszi lehető vé , hogy
funkcioná lisan a hordó ban annyi folyadé k tá rolható , amennyit a
legrö videbb dongaelem hossza megenged. Azaz egy rendszer
pontosan addig mű kö dő ké pes, ameddig a legkevé sbé adott felté tel,
mint korlá tozó té nyező azt mű kö dni engedi.
2. á bra: Liebig‑fé le minimum‑elv
1‑8 donga‑elemek: a rendszer (hordó ) mű kö dé sé t
meghatá rozó té nyező k
5. dongaelem: a legszű kebb keresztmetszetet jelentő
té nyező

Forrá s: Sajá t ké szı́té s
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Adaptá lva a modellt telepü lé s szintre, é s vizsgá lva hogy miké nt
alakult a hordó ‑donga pandé mia idejé n, megá llapı́thatjuk, hogy bá r a
legszű kebb keresztmetszetet jelentő té nyező nem felté tlenü l volt azonos
az egyes telepü lé sek é leté ben, viszont kö zö s voná s volt mindegyik
tö rté netben, hogy olyan té nyező k vá ltak szű k keresztmetszetté ,
melyeknek pandé mia okozta mű kö dé si zavaraira nem voltak ké pesek
adaptı́v vá laszt, azaz haté kony megoldá st talá lni. Igy tö rté nhetett, hogy
voltak telepü lé sek, ahol komoly problé má t jelentett, hogy nem sikerü lt
az online adaptá ció a munkahelyek megtartá sá ban (pé ldá ul turizmus‑
vendé glá tá s), aminek kö vetkezté ben sok munkahely veszett el. Egy
má sik pé lda, hogy ahol a helyi kö zö ssé gi há ló nem volt elé g aktı́v,
innovatı́v, felké szü lt arra, hogy vis major helyzetben ú jrafogalmazza sajá t
feladatá t a kö zö ssé g é rdeké ben, ott az emberek jobban magukra
maradtak. Termé szetesen olyan ö sszetett nagyrendszerek eseté ben,
mint amilyen egy telepü lé s is, nyilvá nvaló an durva leegyszerű sı́té s lenne
azt á llı́tani, hogy egyetlen hiá nyzó ható té nyező ö sszedö ntheti a
mű kö dé st. Pontosan ezé rt vannak a kü lö nfé le jogi, gazdasá gi é s egyé b
szabá lyozó k, „katalizá torok” a rendszerben, melyek lehető vé teszik, hogy
hiá nyos adottsá g(ok) ellené re is é letké pes, mű kö dő ké pes maradjon a
telepü lé s. Ezzel együ tt is fontos kiemelni, hogy a korlá tozottan adott
té nyező (k) hosszú tá von gyengı́ti(k) a telepü lé s adaptá ció s ké pessé gé t.
Fontos nyomon kö vetni idő rő l idő re, hogy a telepü lé s „dongaelemei”
milyen á llapotban vannak. Kü lö nö sen vis major helyzetben fontos ez,
amikor gyors, é s hatható s cselekvé si tervek kialakı́tá sá ra van szü ksé g az
é lhető , mű kö dő ké pes telepü lé s megtartá sá ra.

A pozitív életminőség biztosítása kistelepüléseken
pandémia idején
Kiinduló pontunk az lehet, hogy a 2019‑ben kezdő dö tt COVID‑já rvá ny
vilá gmé retű jelensé g lett, aminek jelenlé té vel szü ksé gszerű lesz tartó san
szá molni. Meg kell tanulni együ tt é lni a hatá saival. Ez azt is jelenti, hogy
szemlé letvá ltá sra van szü ksé g a telepü lé sirá nyı́tá sban is. A bevé tel
optimalizá ló menedzsment‑ cé lokhoz fontossá gá ban felzá rkó zott egy
má sik feladat: a kö zö ssé gi reziliencia nö velé se. A já rvá nyhelyzet ugyanis
megbontotta a já rvá ny elő tti rutint a loká lis tá rsadalmi, kö zö ssé gi
keretek mű kö dé sé ben. Az egyé nek é s a kö zö ssé gek olyan rendkı́vü li
é lethelyzetbe kerü ltek, amiben minden nap meg kell é lni a biztonsá gukat
veszé lyeztetető é lethelyzeteket, é s a kü lö nfé le korlá tozá sokat a
szü ksé gletek kielé gı́té sé ben.
Annak megvá laszolá sá ra, hogy vajon min alapulhat a kö zö ssé g
é letminő sé gé nek megtartá sa pandé mia idejé n, az MRTT
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Faluszeminá riumi Kutató mű helyé nek 2021‑es kutatá sá t veszem alapul.
Ez Pá zmá ndon (Fejé r megye) zajlott, é s egy 2013‑ban vé gzett korá bbi
kutatá s monitoring‑vizsgá lata volt. Pá zmá nd vizsgá lata ebbő l a
szempontbó l azé rt is igyelemre tarthat szá mot, mert a pandé mia 2020‑
as é vé ben nem tú l sok telepü lé s volt Magyarorszá gon, ahol proaktı́v
mó don, a menedzsment igyekezett sajá t straté giá t é pı́teni. A falu é lesben
is tesztelt já rvá nyü gyi cselekvé si terve é s annak mű kö dé se modell‑é rté kű .
Az ebben a tanulmá nyban kö zö lt eredmé nyek primer kutatá sra é pü lnek:
a szemé lyes meg igyelé s, az interjú é s a ké rdő ı́ves felmé ré s mó dszeré re.
Az interjú alanyom a falu polgá rmestere: Virá nyiné Reichenbach Mó nika
volt. A ké rdő ı́ves felmé ré s sorá n há ztartá sok vizsgá latá ra terveztü nk
adatgyű jté st, melyet szemé lyesen vé geztü nk, szisztematikus mintavé tellel
ú gy, hogy lakottsá g ará nyosan a csaknem 2200 fő s faluban a nagyobb
lakó sű rű sé gű utcá kbó l ará nyosan nagyobb mintavé telt vettü nk. 2021‑ben
ö sszesen 140 é rté kelhető ké rdő ı́vre é pı́thettü nk.
Elő szö r tekintsü k á t, hogy a kö zö ssé g é letminő sé gé nek vé delme mit
jelent vé szhelyzeten kı́vü li, é s vé szhelyzeti szituá ció ban. Az alapvető
kü lö nbsé g a ké t szituá ció ban, hogy a kö zvetlen kö zö ssé get vé dő
feladatokban a hangsú ly vé szhelyzeten kı́vü l fő ké nt a megelő zé sen,
vé szhelyzetben a konkré t cselekvé seken van. Já rvá nymentes idő ben
nagyjá bó l hat terü leten é rtelmezhető az é letminő sé get, a kö zö ssé get‑
egyé nt vé dő feladata az ö nkormá nyzatnak:
‑ Uj kihı́vá sokra való felké szı́té s a veszé lyhelyzetek elkerü lé se cé ljá val
‑ Veszé lyhelyzetben lé vő szemé lyek tá mogatá sa (pé ldá ul idő sek, idő s
egyedü lá lló k fokozott vé delme, munkané lkü lisé g é s a csalá di krı́zisek
igyelemmel kisé ré se, programok az á ldozattá vá lá s megelő zé se
é rdeké ben)
‑ A tú lé lé s, ellená lló ké pessé g erő sı́té se (pé ldá ul vé delmi, cselekvé si
tervek ké szı́té se, kö zé rthető ü zenetek megfogalmazá sa oktató ilmek,
plaká tok segı́tsé gé vel)
‑ A segı́tő k segı́té se, vé delmi programok (szektor speci ikus
ismeretá tadá s, szupervı́zió , gyakorlatok) kidolgozá sa
‑ Egé szsé gvé delmi inté zkedé sek (megelő zé s, szű ré s, kezelé s)
kidolgozá sa
‑ Kocká zatelemzé s, kocká zaté rté kelé s (a má r meglé vő egyé ni é s
tá rsadalmi kocká zatok igyelemmel kı́sé ré se, csö kkenté sü kre tett
erő feszı́té sek meghatá rozá sa, monitoring) (Virá nyiné Reichebach,
2020)
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Pandé mia idejé n azonban cselekvé sre van szü ksé g. A pá zmá ndi
modell kiinduló pontja Ginsburg elmé lete volt, aki ugyan philadelphiai
gyermekorvoské nt a reziliencia‑é pı́té st mentá lhigié niá s szakemberek
szá má ra dolgozta ki, de mondanivaló ja hasznosı́tható nak bizonyult az
ö nkormá nyzati irá nyı́tá sban is. Ginsburg „7C” modellje szerint a
reziliencia 7 té nyező bő l é pı́thető fel: con idence, competence,
connection, character, contribution, coping, control. Magyar fordı́tá sban
ez: bizalom, kompetencia, kapcsolat, karakter, kö zremű kö dé s,
megkü zdé s, ellenő rzé s. Ennek az elmé letnek a gyakorlatba tö rté nő
á tü lteté sé hez a faluban nulladik lé pé ské nt a polgá rmester lé trehozott
egy ú .n. Pá zmá ndi Pandé miá s Csoportot. A szervezetbe a
já rvá nyhelyzethez szakmai segı́tsé gü kkel hozzá já rulni tudó k kerü ltek
(orvosok, vé dő nő k, szociá lis szakemberek stb.), akiknek segı́tsé gé vel a
nevezett 7 té nyező menté n megkezdté k felé pı́teni a kö zö ssé gvé dő
„pandé mia‑há ló t”. A cselekvé si tervben a ginsburgi 7 alapelem fö lé pı́té se
a kö vetkező ké pp tö rté nt (Virá nyiné Reichebach 2021 interjú ):
Bizalomé pı́té s
A Pandé miá s Vezető i Csoport orvosai, egé szsé gü gyi szakemberei a
helyiek á ltal ismert szakemberekké nt. A bizalomé pı́té s sorá n
oda igyeltek a kü lö nbö ző korosztá lyok speci ikumaira. Nemcsak az
ü zenetek megfogalmazá sá ban, hanem a mé diafelü letek szintjé n is. A
gyermekektő l a csalá dokon á t az idő sekig mindenki a sajá t nyelvé n
é s kommuniká ció s csatorná in keresztü l kapta folyamatosan az
informá ció kat. Ehhez a helyi TV‑t é s kö zö ssé gi mé diá t, valamint a
telefonos kapcsolattartá st is haszná ltá k.
Kompetencia
A Pandé miá s Vezető i Csoport igyekezett felté rké pezni minden
olyan helyzetet, melyet a já rvá ny okozhatott az egyé nnek é s a
kisebb kö zö ssé geknek (inté zmé nyek, csalá dok, szolgá ltatá sok
szintjé n). Mikö zben az orszá gosan is terjesztett informá ció kat is
szolgá ltattá k, az alapvető cé l az volt, hogy az emberek é rtsé k a
folyamatokat, vé gső soron maguké nak é rezzé k a meghozott
inté zkedé seket. Ennek é rdeké ben meghallgattá k a lakossá gi
ké rdé seket, javaslatokat, ami pozitı́van hatott, hisz az egyé n az
ö tleteire megfelelő visszacsatolá st kapott. Ré szesé vé vá lt az
egyé n a kö zö ssé g vé dekezé sé nek. Tová bbi cé l volt a jó
gyakorlatok terjeszté se, é s az emberek motivá lá sa a
segı́tsé gnyú jtá s kü lö nbö ző formá iban, hogy a kö zö ssé g egé sze
sikeresebben tudjon a korlá tozá sokkal együ tt é lni.
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Kapcsolat
A cé l az volt, hogy az emberek felismerjé k, hogy a kapcsolatok, a
kommuniká ció lehető sé ge sokszı́nű mé g az elszigeteltsé gben is.
Erzelmi biztonsá gi há ló t kellett é pı́teni a tá volsá gtartá sban. Ennek
é rdeké ben kö zö ssé gi együ vé tartozá st szimbolizá ló ö tleteket
való sı́tottak meg. Pé ldá ul „há lafá kat” ké szı́tettek, melyre piros szı́veket
lehetett aggatni kö szö netké pp. A telepü lé s 30 pontjá n csatlakoztak az
ú .n. „há laé neklé shez” mely egy idő ben szó lt. Há lá t adva az embereké rt
dolgozó k kitartá sá ért, kicsit mindenki ré szeseivé vá lt a kü zdelmeiknek.
A „mi tudat” biztonsá got nyú jtott é s kreatı́v kö zö ssé gi megoldá sokat
eredmé nyezett.
Karakter
Ennek felé pı́té sé ben a kiinduló pont az volt, hogy a falunak van egy
sajá tos „é nké pe.” Egy pozitı́v pá zmá ndi ö ntudat. Azt, hogy való ban
lé tezik‑e „pá zmá ndisá g”, errő l ké rdő ıv́ es felmé ré ssel igyekeztü nk mi is
meggyő ző dni. A 140 há ztartá sban vé gzett felmé ré s alapjá n sikerü lt
kimutatni a pozitı́v pá zmá ndi é nké pet (3. á bra). A megké rdezettek meg
is fogalmaztá k, hogy mitő l má s Pá zmá nd, mint a tö bbi falu. A „csend”,
„nyugalom”, „bará tsá gossá g”, „ö sszetartá s” voltak a leggyakoribb,
magyará zatul haszná lt szavak. Ez utó bbi a vé szhelyzeti karakter‑
é pı́té sben kulcsfontossá gú , hiszen pont az ö sszetartozá s, a kollektı́v
tudat az, ami leginká bb ké pes menedé ket nyú jtani a bizonytalanban.
80

3. á bra: Vá laszok a „Má s‑e Pá zmá nd, mint a tö bbi telepü lé s?” ké rdé sre (%)
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Forrá s: a Faluszeminá riumi Kutató mű hely pá zmá ndi, 2021‑es ké rdő ı́ves
felmé ré sé nek adatai alapjá n ké szı́tette a szerző

Vis‑major modell a kistelepü lé sek tú lé lé sé ben a pandé mia idejé n 141

Kö zremű kö dé s
A vé dekezé s sorá n kiemelt jelentő sé ge volt annak, hogy felhı́vjá k a
igyelmet a nagylelkű sé g, a tá mogatá s, a nemes cselekedetek,
ö nké ntessé g fontossá gá ra. El kellett é rni, hogy direkt, vagy indirekt
mó don a kö zremű kö dé st mindenki megtapasztalja. Be kellett
vonni mindenkit, é s el kellett é rni, hogy mindenki ré szese legyen
az ü gynek. Tudatosı́tani kellett, hogy az is kö zremű kö dé s, ha valaki
egyszerű en otthon marad, é s nem veszé lyeztet má sokat; vagy aki
egyszerű en imá val segı́t. Az volt a cé l, hogy mindenki fontosnak
é rezze magá t. Kı́sé rletet kellett arra tenni, hogy a bajban, a falu
mű kö dé sé ben a tá rsadalmi kü lö nbö ző sé gek ne é rvé nyesü ljenek.
Megkü zdé s
Az
embereket
igyekeztek
felké szı́teni
a
„megkü zdé si
mechanizmusokra.” Plaká tok ké szü ltek, egyedi ö tleteket is
nyú jtottak a telefonos lelki tá mogató k. Stressz‑kezelé sre
oktató videó k is ké szü ltek.
Ellenő rzé s
Az egyé ni dö nté sek nem csupá n az egyé n é leté t hatá rozzá k meg. Az
egyé ni dö nté sek a kö zö ssé gre is kihatnak. Fontos a (pozitı́v)
visszajelzé s, a kis lé pé sek, eredmé nyek, sikerek elismeré se, a
kö szö netnyilvá nı́tá s. A visszacsatolá sok lehető vé tetté k é s teszik a
kö zö ssé gi fejlő dé s magasabb szintre jutá sá t.
Az 1. tá blá zatban ö sszegeztem Ginsburg 7C modelljé nek pá zmá ndi
tapasztalatait, hogy az egyes té nyező k keretein belü l milyen cé lok
fogalmazó dtak meg, é s hogy ehhez milyen eszkö zö k mutatkoztak
haté konynak.
1. tá blá zat: Ginsburg 7 C modelljé nek pá zmá ndi tapasztalatai

Tényező

Cél

Eszköz

Bizalomépítés
(confidence),

Szakmailag hitelesíteni a
védekezés munkáját

Kommunikációs csatornákon
célcsoport-specifikus üzenetek
megfogalmazása

Kompetencia
(competence)

Az emberek értsék a
folyamatokat, végső soron
magukénak érezzék a
meghozott intézkedéseket

Párbeszéd-folytatás, jó
gyakorlatok terjesztése,
segítségnyújtásra ösztönzés

Kapcsolat (connection)

Megtalálni a kapcsolat
teremtés lehetőségeit az
elszigeteltségben

„Hálafa”, „hálaéneklés”

Karakter (character)

A kollektív belső tudat, a
pozitív énkép erősítése

Pozitív visszajelzések a
segítségnyújtóknak
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Tényező

Cél

Eszköz

Közreműködés
(contribution)

Felhívni a figyelmet a
nagylelkűség, a támogatás, a
nemes cselekedetek, az
önkéntesség fontosságára

Kommunikációs csatornákon
keresztül felhívásokkal a
lakosság mobilizálása céljával

Megküzdés (coping)

A traumák feldolgozásának
megtanítása, stresszkezelés

Oktatófilmek készítése,
telefonos segítségnyújtás

Ellenőrzés (control)

Pozitív visszacsatolás

Kommunikációs csatornákon
keresztül az egyén és a
közösség megerősítése

Forrá s: Virá nyiné Reichebach 2021 interjú é s Virá nyiné Reichebach 2020 alapjá n
szerkesztette a szerző

Települési vis major modell pandémia idején
Ebben a tanulmá nyban a pandé mia okozta vá lsá ghatá st a
telepü lé sek
é leté t
meghatá rozó
té nyező k
kö lcsö nö s
ö sszekapcsoltsá ga ré vé n elő szö r Tó th J. (1981) tetraé dermodelljé n
é rtelmeztem. Ezt kö vető en egy 2013‑ban a telepü lé sek sikerté nyező it
é rtelmező modellt (Molná r, 2013) adaptá ltam vá lsá ghelyzetre. Abbó l
indultam ki, hogy a telepü lé sek mű kö dé sé t meghatá rozó té nyező k
jelenlé te idő ben vá ltozik. Tapasztalataink szerint a pandé mia okozta
vá lsá ghatá sban a telepü lé sek sikeressé ge, é lhető sé ge sokkal inká bb
az aktı́v helyi kö zö ssé g szerepvá llalá sá n, a kö zö ssé get tá mogató helyi
innová ció k jelenlé té n mú lik. A Liebig‑fé le modellt adaptá lva erre ú gy
is mondhatná nk, hogy má s té nyező (csoport) lett a legszű kebb
keresztmetszet okozó ja a telepü lé sek mű kö dé sé ben. Termé szetesen a
telepü lé sek rendszerszerű mű kö dé sé t korlá tozó té nyező kben vis
major idejé n is voltak kü lö nbsé gek. Ugyanakkor elé g á ltalá nosnak
mondható , hogy ahol a helyi kö zö ssé gi há ló nem volt elé g aktı́v,
innovatı́v, felké szü lt arra, hogy vis major helyzetben ú jrafogalmazza
sajá t feladatá t, ott az emberek jobban magukra maradtak. A 2020‑ban
kikı́sé rletezett é letminő sé g‑megtartó cselekvé si terv Pá zmá ndon azt
mutatta meg, hogy hogyan mű kö dö tt Ginsburg 7C modell‑adaptá ció ja
a
kö zö ssé g
szolgá latá ban.
Megmutatta,
hogy
a
telepü lé smenedzsmentnek vis major helyzetben a helyi kö zö ssé g
pozitı́v é letminő sé gé nek megő rzé se szolgá latá ban fontos ú jra
terveznie a szoká sos telepü lé sirá nyı́tá si gyakorlatot. Vis major
helyzetben ugyanis a telepü lé sek é leté t meghatá rozó té nyező k
fontossá ga megvá ltozik, felé rté kelő dnek a kö zö ssé gi é rté kek é s
é rdekek. A tevé kenysé gek sú lypontjá t ennek megfelelő en
szü ksé gszerű en el kell mozdı́tani a kö zö ssé g vé delmé t szolgá ló
reziliencia‑fejleszté s irá nyá ba. Tapasztalataink szerint azokon a
telepü lé seken, ahol a kö zö ssé g é rdeké ben jó dö nté seket hozó
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telepü lé svezeté s meg tudta szervezni a vé delmi feladatokat é s jó l
mozgó sı́totta a helyi kö zö ssé get, az é lhető bb maradt, kevesebb helyi
kon liktussal né zett szembe. Má ské nt fogalmazva: a pandé mia miatt
ké nyszerhelyzetbe kerü lt ö nkormá nyzatok kö zü l azok nagyobb
esé llyel tudtak haté kony dö nté seket hozni a helyi kö zö ssé g
együ ttmű kö dé sé vel, ahol a telepü lé s‑menedzsment a vé szhelyzeti
munká já nak tá rsadalması́tá sá t való ban elvé gezte. A cselekvő aktı́v
kö zö ssé g ı́gy megmutatta, hogy fontos mentá lis vé dvonal is.
Pandé mia‑ helyzetben tehá t a menedzsment tevé kenysé g‑ sú lypontjá t
szü ksé gszerű en el kell mozdı́tani a kö zö ssé g vé delmé t szolgá ló
reziliencia‑fejleszté s irá nyá ba. Ennek első lé pé se, hogy a Liebig‑fé le
hordó ‑donga modellre utalva meg kell vizsgá lni a hordó
dongaelemeit, azaz á t kell vilá gı́tani, hogy a telepü lé s é letké pessé gé t
meghatá rozó té nyező k, mint a hordó dongaelemei milyen á llapotban
vannak. Amelyik ö nkormá nyzat ké pes mozgó sı́tani a kö zö ssé gé t, az
vé lhető en sikeresebben tudja a pozitı́v é letminő sé ghez vezető utat a
lakó i szá má ra megtalá lni. Pontosan ez magyará zza a kö zö ssé gi
reziliencia fontossá gá t. Pontosan ezé rt kell szá mı́tá sba venni minden
olyan té nyező t, ami ennek szolgá latá ba á llhat. Pandé mia‑helyzetben
ugyanis nemcsak a helyi gazdasá g sé rü l, hanem a kö zö ssé g is. A sé rü lt
helyi kö zö ssé g revitalizá lá sa viszont sokkal hosszabb folyamat, mint a
gazdasá g beindı́tá sa. Ezé rt kell kü lö nö sen nagy igyelmet fordı́tani a
kö zö ssé gi té nyező k pandé mia alatti á talakulá sá ra, é s lehető sé g
szerint elé rni, hogy mozgó sı́tható vá vá ljon az a cselekvé si potenciá l,
aminek kiakná zá sá val a kö zö ssé g é lettere korlá tok kö zö tt is é lhető
marad.
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Bevezetés
A Covid‑19 komoly zavarokat okozott a globá lis é lelmiszer‑
elosztá si rendszer mű kö dé sé ben. A já rvá ny hatá sa orszá gok kö zö tt é s
orszá gokon belü l is heterogé n volt. A koronavı́rus mező gazdasá gra
gyakorolt hatá sait nö vekvő szá mú kutatá s vizsgá lja. A jelentő sebb
agrá rkö zgazdasá gi folyó iratok kö zü l tö bben (Agricultural Economics,
Applied Economics Persepctives and Policy, American Jornal of
Agricultural Economics, Agriculture and Human Values, Canadian
Journal of Agricultural Economics, Eurochoices) kü lö n szá mot
szentelt ennek a té má nak. A nemzetkö zi szervezetek is kiemelt
igyelmet fordı́tottak a já rvá ny hatá saira (pl. IFPRI, FAO). Keveset
tudunk azonban, hogy mi tö rté nt Euró pá ban, ezen belü l is a kö zé p‑
euró pai orszá gokban. Ebben az elő adá sban rö viden bemutatom az
eddig publiká lt kutatá si eredmé nyeinket. A kutatá s ré szletei az
irodalomjegyzé kben megjelö lt tanulmá nyokban olvasható k. Elő szö r
egy nemzetkö zi ö sszehasonlı́tó vizsgá lat fontosabb megá llapı́tá sait
ismertetem (Benedek et al., 2021), majd kité rek a hazai helyzetre.
A kutatá s kiinduló pontja az volt, hogy a koronavı́rus já rvá ny
jelentő s kihı́vá sok elé á llı́totta a gazdá kat. Noha a termé keik irá nti
kereslet nö vekedett, az é rté kesı́té si csatorná k egy ré sze nem
mű kö dö tt a já rvá ny első hullá ma alatt. Kutatá sunkban azt vizsgá ltuk,
hogy a termé k‑ é s marketingcsatorná k diverzi iká ció ja mennyiben
já rult hozzá né gy euró pai orszá gban (Esztorszá g, Magyarorszá g,
Portugá lia, Romá nia) a mező gazdasá gi kistermelő k gazdasá gi
sikeré hez.

Miért fontos a diverzi ikáció a mezőgazdaságban?
A diverzi iká ció okai ö sszetettek a mező gazdasá gban. Egyré szt, a
mező gazdasá gban hagyomá nyosan nagy jelentő sé ge van a termé szeti
é s piaci kocká zatok menedzselé sé nek. A diverzi iká ció az egyik
klasszikus kocká zatkezelé si straté gia a mező gazdasá gban, kü lö nö s
tekintettel a kislé pté kben termelő gazdá kra. Má sré szt, a
vá laszté kgazdasá gossá g fontos jellemző je bizonyos mező gazdasá gi
á gazatoknak. A vá laszté kgazdasá gossá g lé nyege, hogy csö kkennek a
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termelé si kö ltsé gek, amikor nö velik a termé kek ská lá já t. Ilyen hatá s
akkor fordulhat elő , ha azonos ö sszetevő ket, ugyanazokat a
berendezé seket é s ugyanazon szemé lyzetet lehet haszná lni tö bb fajta
termé k elő á llı́tá sá hoz (klasszikus pé ldá k az ikertermé kek mint a tojá s
é s a barom i, a birkahú s é s a gyapjú , a tej é s a hú s). A diverzi iká ció é s
az ikertermé kek termelé se segı́thet a munkaerő igé ny csú cspontjainak
kezelé sé ben, é s az egyé b erő forrá sok haté kony kihaszná lá sá ban,
amely ö sszessé gé ben nö velheti a gazdasá g termelé kenysé gé t. A
diverzi iká ció a fenntartható sá g nö velé sé nek eszkö ze lehet, tö bbnyire
gazdasá gi é s tá rsadalmi szempontbó l. Vé gezetü l, az é rté kesı́té si
csatorná k diverzi iká lá sa gazdasá gi elő nyö ket teremthet, ú gy mint a
kü lö nbö ző piacokhoz való hozzá fé ré s, az á rpré miumok elé ré se, a
marketingkocká zatok mé rsé klé se, a kü lö nbö ző piaci ré sek
kihaszná lá sa, a mező gazdasá gi termelé s szezonalitá sá nak é s a
termé kminő sé g vá ltozé konysá gá nak jobb menedzselé se.
A kutatá s kö zé ppontjá ban á lló gazdasá gok kis mé rete miatt
felmerü lhet a ké rdé s, hogy ezek a vá llalkozá sok pro itá lhatnak‑e a
specializá ció bó l, a technoló giai haté konysá gbó l é s a mé ret
gazdasá gossá gbó l, vagy ehelyett a diverzi iká ció , a reziliencia é s a
vá laszté kgazdasá gossá g az ı́gé retesebb straté gia. A specializá ció é s a
diverzi iká ció kö zö tti vá lasztá s nagy mé rté kben fü gghet a gazdasá gok
mé reté tő l. A nagy é s nagyon nagy gazdasá gok á ltalá ban
specializá ló dnak
é s
intenzi iká ljá k
termelé sü ket
a
mé retgazdasá gossá g elé ré se é rdeké ben, mı́g a diverzi iká ció inká bb a
kisebb vá llalkozá sok straté giá ja. Ez utó bbi tendencia jellemző a
biogazdasá gokra, mı́g a hagyomá nyos technoló giá val termelő nagy é s
specializá lt farmok inká bb a globá lis é lelmiszerlá ncokba
kapcsoló dnak be. Ez aló l azonban szá mos kivé telt talá lhatunk. Pé ldá ul
a nagyobb gazdasá gok diverzi iká ltabbak Norvé giá ban, Ausztriá ban
é s Hollandiá ban, mı́g a kismé retű rizstenyé sztő k Koreá ban rendkı́vü l
specializá ló dtak, a helyi tá rsadalmi, politikai, gazdasá gi é s kö rnyezeti
jellemző knek kö szö nhető en. Ső t, egyes tanulmá nyok szerint a
diverzi iká ció nö vekedhet a gazdasá g mé reté vel, mivel a nagyobb
gazdasá gok
erő forrá saikkal
haté konyabban
gazdá lkodnak.
Osszefoglalva: a gazdasá g mé reté nek hatá sa a specializá ció szintjé re /
a diverzi iká ció sem elmé letileg é s empirikusan sem egyé rtelmű .
Az elemzé sü nk egyik é rdekessé gé t az adja, hogy a vizsgá latba
bevont orszá gok mező gazdasá gi szerkezete jelentő sen elté r
egymá stó l. Mı́g Esztorszá g, Magyarorszá g é s Romá nia eseté ben a
farmok 20 szá zalé ka adja a gazdasá gi kibocsá tá s 80 szá zalé ká t, addig
Portugá liá ban a farmok 40 szá zalé ka szolgá ltatja a kibocsá tá s a 90
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szá zalé ká t. Mı́g Portugá liá ban a csalá di gazdasá goknak van jelentő s
szerepe, addig a má sik há rom orszá gban a szocialista mú ltbó l is
fakadó an a kommercializá lt nagyü zemek a meghatá rozó k a
mező gazdasá gi kibocsá tá sban.

A diverzi ikáció jelentősége a COVID járvány első
hullámában
Eredmé nyeink szerint a gazdá lkodó k mintegy 26 szá zalé ká nak
sikerü lt nö velnie az eladá sait a já rvá ny első hullá ma alatt, bá r
orszá gonké nt jelentő s elté ré sek voltak. Mı́g Magyarorszá gon a
felmé ré sben ré sztvevő gazdá k durvá n 10 szá zalé ka tudta csak az
é rté kesı́té sé t nö velni, addig Romá niá ban ez az ará ny 40 szá zalé k
volt. Az é rté kesı́té sben a gyü mö lcsö k é s zö ldsé gek voltak messze a
legné pszerű bb termé kek. A tipikus gazda mintá nkban á tlagosan 3‑
4 é rté kesı́té si csatorná t haszná lt é s 2 termé kcsoporttal
foglalkozott. Az orszá gok kö zö tti kü lö nbsé geket mutatja az 1. é s 2.
á bra.
Az 1. á bra annak a gyakorisá gá t mutatja, hogy a termelő k há ny
kö zvetlen é rté kesı́té si csatorná t haszná ltak a COVID elő tti
idő szakban. A felmé ré sben ö sszesen 12 kü lö nbö ző é rté kesı́té si
csatorná t jelö lhettek meg. A piaci kapcsolatok elé rhető sé ge a
kisgazdasá gok kontextusá ban (azaz a kö zvetlen é rté kesı́té s) fontos
té nyező az é lelmiszerek elé rhető sé gé ben az euró pai ré gió kban,
mé g az EU‑ n kı́vü l is. Az orszá gok tö bbsé gé ben a termelő k
á ltalá ban 1‑2 vagy 2‑3 é rté kesı́té si csatorná t haszná ltak a já rvá ny
elő tt. Ez aló l jó l lá tható an Romá nia a kivé tel, ahol a termelő k
sokfé le csatorná n keresztü l é rté kesı́tik termé keiket.
1. á bra: A haszná lt kö zvetlen é rté kesı́té si csatorná k szá ma

Forrá s: Benedek et al., 2021 10. o. 3. á bra

A felmé ré sben ö sszesen 9 nagy termé kcsoportot jelö lhettek
meg a termelő k. A 2. á bra a termé kek diverzi iká lá sá t szemlé lteti.
Lá thatjuk, hogy termé k diverzi iká ció eseté ben az orszá gok sokkal
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homogé nebbek voltak, a gazdá k tö bbsé ge egy vagy ké t
termé kcsoporttal foglalkozott. Ez esetben is Romá nia a kivé tel,
ahol a diverzi iká ció szintje magasabb.
2.á bra: A termelt termé kcsoportok szá ma

Forrá s: Benedek et al., 2021 11. o. 4. á bra

Az egyes é rté kesı́té si csatorná k jelentő sé ge orszá gonké nt vá ltozott,
de a kö zvetlen termelő i é rté kesı́té s az első hullá m elő tt é s alatt is a
legfontosabb é rté kesı́té si csatorná k kö zö tt volt. Ugyanakkor az online
forrá sokon é s a há zhoz szá llı́tá son alapuló csatorná k jelentő sé ge nő tt.
A
kistermelő k
gazdasá gi
sikere
szempontjá bó l
a
mé retgazdasá gossá g kevé sbé fontos té nyező nek tű nik, ellenté tben a
vá laszté kgazdasá gossá gbó l szá rmazó elő nyö kkel. Szá mı́tá saink azt
mutatjá k, hogy a diverzi iká ció , mint straté gia ki izető dő , mind a
marketingcsatorná k mind a termé kkategó riá k tekinteté ben. Ugy tű nik
azonban, hogy ez a hatá s nem lineá ris; a diverzi iká ció kezdeti elő nye
eltű nik, vagy á tmenetileg (a termé kek eseté ben), vagy tartó san (a
marketingcsatorná k eseté ben). Má s szavakkal, a csatorna‑
diverzi iká ció kö ztes szintje sikeres straté giá nak tű nt, mı́g a
termé kdiverzi iká ció eseté ben, a diverzi iká ció alacsonyabb é s
magasabb szintjei is ki izető dő k voltak. A kistermelő knek jellemző en
egyszerre tö bb szerepet kell ellá tni, ezé rt gondosan kell mé rlegelniü k,
hogy há ny é rté kesı́té si csatorná t haszná lnak, igyelembe vé ve az
ezekre a tevé kenysé gekre fordı́tható korlá tos idejü ket é s emberi
erő forrá saikat.
Né mi diverzi iká ció nö veli az esé lyt arra, hogy olyan termé keket
é rté kesı́tsenek, amelyekné l a kereslet tartó san fennmarad, vagy olyan
é rté kesı́té si mó dot alkalmaznak, amely a vá ltozó helyzetben is sikeres.
Az eredmé nyek tová bbá arra utalnak, hogy a romlandó termé kek
há zhozszá llı́tá sa é s online é rté kesı́té se kevé sbé volt sikeres. Ez utó bbi
esetben ez a szá llı́tá si infrastruktú ra speci ikusabb formá inak
szü ksé gessé ge miatt lehet.
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A hazai tapasztalatok
A já rvá ny első hullá má ban egy ké rdő ı́ves leké rdezé st hajtottunk
vé gre 2020 á prilis elejé tő l a kijá rá si korlá tozá sok enyhı́té sé ig
bezá ró lag. 136, sokfé le szektorban mű kö dő
kislé pté kű
é lelmiszertermelő vá laszolt ké rdé seinkre, akik kü lö nfé le termé kek
elő á llı́tá sá val é s é rté kesı́té sé vel foglalkoznak az orszá g minden
tá já n: Magyarorszá g 18 megyé je é s Budapest volt ké pviselve a
mintá nkban. Bá r a kis lé pté k á ltalá nosan jellemző volt, a
gazdasá gok mé rete nagyon heterogé nnek bizonyult: az 1 millió
forintná l kevesebb é ves bevé telt realizá ló któ l kezdve a 10 millió
forintot meghaladó é ves bevé telre szert tevő gazdá lkodó kig
egyará nt hallattá k a hangjukat a termelő k.

Változatosan alakultak a bevételek és a felmerülő
problémák
Eredmé nyeink alapjá n a gazdá k mintegy 60%‑á t é rintetté k
negatı́van a vá ltozá sok (3. á bra). 31% eseté ben nem vá ltozott az
é rté kesı́té s volumene, ugyanakkor szá mos termelő emlı́tette, hogy
mindez a marketingcsatorná k nagymé rté kű á talakı́tá sá val vá lt
csak lehetsé gessé . A termelő k 10%‑a pedig kimondott fellendü lé st
tapasztalt.
3. á bra: Az é rté kesı́té sben tapasztalt vá ltozá sok (%)
Leállt; 6
Nőtt; 10

Csökkent; 53

Maradt/átalakult; 31

Forrá s: Benedek et al., 2020a 54. o. 1. tá blá zat
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A szinten tartá s é s nö vekedé s minden mé retkategó riá ban
elő fordult, a leá llá st a kislé pté kű termelő kö n belü l is csak a
legkisebbek kocká ztattá k meg – miné l kisebbek voltak, anná l
inká bb (4. á bra). Ebben az is szerepet já tszhat, hogy feltehető en
az ő esetü kben nagyobb a szerepe a gazdasá gon kı́vü li
jö vedelemnek, é s az ú j helyzet olyan sok alkalmazkodá st kı́vá nt
meg az é let minden terü leté n, hogy az é rté kesı́té sek
menedzselé sé re (a vá rható elő nyö k é s há trá nyok mé rlegelé se
utá n) má r nem jutott idő é s energia. A 3‑5 millió Ft é ves
á rbevé telt elé rő , vagyis a „kö zepesen nagy” kislé pté kű termelő k
kö zö tt fordult elő a legnagyobb ará nyban a nö vekedé s.
Feltehető en ő k azok, akik má r elé g „nagyok” ahhoz, hogy tö bb
marketingcsatorná t haszná ljanak (ami alapvető jelentő sé gű
abban, hogy egy termelő gyorsan tudjon vá ltani a csatorná k
kö zö tt szü ksé g eseté n), de elé g kicsik ré szben a gyors reakció hoz,
ré szben ahhoz, hogy egy fontos csatorna kiesé se ne alapjaiban
rá zza meg az é rté kesı́té st. Hogy milyen egyé b té nyező k
já tszhattak kö zre abban, hogy egy gazda el tudta kerü lni a
vesztesé geket, arra a ké ső bbiekben visszaté rü nk.
4. á bra: Az é rté kesı́té s alakulá sa a forgalom fü ggvé nyé ben (%)
10+

57

5-10 M

3-5 M

1-3 M

1M

36

50

4

7

45

59

13

5

12

24

54

17

30

48

Leállt

Csökkent

22

Maradt/átalakult

Forrá s: Benedek et al., 2020b 1404‑1406. o. 1. tá blá zat
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A 5. á bra azt mutatja be, hogy a gazdá lkodá s mely terü leteit
é rzé kelik problematikusnak a gazdá k á ltalá ban, é s a já rvá nnyal
ö sszefü ggé sben.
5. á bra: A gazdá lkodá s problé má s terü letein (%)
Értékesítés, marketing (általában)

53

Alapanyagtermelés

71

Logisztika, tárolás, szállítás

39

9

76

Feldolgozás, csomagolás

20

6

76

Általános probléma

21

4

80

Online értékesítés

Nincs

8

18

14

7

COVID-os probléma

Forrá s: Benedek et al., 2020a 56. o. 2. á bra

A já rvá ny kitö ré sé vel a legtö bb gond az é rté kesı́té s é s marketing
kapcsá n merü lt fel (nem meglepő mó don első sorban a vesztesé geket
elkö nyvelő gazdá lkodó k kö ré ben); a problé má k halmozó dá sa miatt a
gazdá k majdnem fele é rintetté vá lt. E mintá zat á ltalá nosnak
bizonyult, vagyis nem fü ggö tt a gazdasá g mé reté tő l. Biztató , hogy a
termelő k 70‑80%‑a szerint nincsenek komolyabb gondok a
gazdá lkodá s tö bbi terü leté n a já rvá ny ellené re sem. á r az online
é rté kesı́té s kapcsá n merü lt fel ará nyaiban a legtö bb problé ma a
já rvá nytó l fü ggetlenü l, az ú j felá llá s má r nem rontott annyit a
helyzeten, mint a gazdá lkodá s tö bbi ré szterü lete eseté ben (ső t,
inká bb megoldá ssal szolgá lt azok szá má ra, akik má r rendelkeztek
né mi tapasztalattal).
A já rvá ny elő tti idő ben az é rté kesı́té s legfő bb terepe a piac,
termelő i piac volt, ezt kö vette a gazdaudvari é rté kesı́té s (má s né ven
há ztó l é rté kesı́té s), illetve a fesztivá l. Ezek kö zü l a fesztivá lok teljesen
megszű ntek, a piaci é rté kesı́té s is jó cská n visszaesett. Ez utó bbi
há tteré ben tö bb té nyező is á llhat. Egyré szt az izolá ló dá s kezdeté t
ö vező bizonytalan helyzetben tö bb ö nkormá nyzat is ú gy dö ntö tt, hogy
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bezá rja a piacot a kocká zatok csö kkenté se é rdeké ben. Az
Agrá rminiszté rium a helyzetre reagá lva azonban szorgalmazta a
termelő i piacok nyitva tartá sá t a szü ksé ges ó vinté zkedé sek betartá sa
mellett, amelynek eredmé nyeké ppen szá mos piac ismé t megnyitotta
kapuit. A tá rsadalmi izolá ló dá s miatt azonban a piaci forgalom
jelentő sen visszaesett, é s ezzel pá rhuzamosan megnő tt a
há zhozszá llı́tá s irá nti igé ny. Szinté n nehezı́tő té nyező t jelentett a 65
é ven felü liekre vonatkozó kiemelt idő sá v bevezeté se, mert az
eredetileg 9 é s 12 ó ra kö zö tti idő szak hagyomá nyosan a legnagyobb
forgalmú idő szak a sokszor csak a hé t egy‑egy napjá n nyitva tartó
piacok eseté ben.
A há ztó l é rté kesı́té s szerepe kismé rté kben csö kkent, ezzel együ tt e
csatorna a já rvá nyhelyzet legfontosabb é rté kesı́té si mó djá vá vá lt,
amelyet szorosan kö vetett a lá tvá nyosan erő sö dő há zhozszá llı́tá s. Ez
alapjá n elmondható , hogy az é rté kesı́té sben azok a megoldá sok
tudtak é rvé nyre jutni, amelyek gazdá k rugalmassá gá n, illetve a
termelő é s fogyasztó kö zvetlen talá lkozá sá n alapultak, vagyis a felek
nem veszı́tetté k el egymá st szem elő l az izolá ló dá s é s bezá rkó zá s
idő szaká ban. Mindennek elő felté tele volt, hogy a kapcsolat é lt,
kö szö nhető en annak, hogy a termelő k má r a já rvá nyt megelő ző en
ö sszekö tteté sben á lltak vevő ikkel (pl. Facebookon keresztü l). Mindez
rengeteg energia‑ é s idő befekteté ssel já rt, de ki izető dö tt: az
é rté kesı́té si straté gia ezen eleme a kocká zatkezelé s meghatá rozó
té nyező jé vé vá lt, mivel lehető vé tette a piacok kieső forgalmá nak
viszonylag egyszerű á tirá nyı́tá sá t.
A bevá sá rló kö zö ssé gek fontossá ga nem vá ltozott szigni iká nsan.
Ez első re meglepő nek tű nik annak fé nyé ben, hogy e kö zö ssé gek
forgalma a korá bbiak ké t‑há romszorosá ra nő tt, de a vá laszadó ink
tö bbsé ge jellemző en kis telepü lé sen gazdá lkodik, ı́gy nem igazá n
tudtak osztozni a vá ros‑kö zpontú bevá sá rló kö zö ssé gek sikeré ben.
A koronavı́rus hatá sá ra a sajá t webá ruhá zon é s a gyű jtő
weboldalakon keresztü l tö rté nő é rté kesı́té s is fontosabbá vá lt, de
mivel ezek jelentő sé ge a já rvá ny elő tt nagyon kicsi volt, ezé rt a rajtuk
keresztü l bonyoló dó forgalom a bezá rkó zá s alatt nem volt szá mottevő
az erő sö dé s ellené re sem. A kö vetkező kben e ké t, online
é rté kesı́té sben fontos csatorna mellett vizsgá ljuk az online
kapcsolattartá s szerepé t is, valamint azt, hogy az online jelenlé t
elhanyagolá sa milyen ö sszefü ggé st mutat az é rté kesı́té ssel.
Nö vekedé st csak azok a gazdá k tudtak elé rni, akik valamilyen
mó don jelen voltak az online té rben is, tová bbá sokkal tö bben
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kö nyvelhettek el vesztesé geket azok kö zü l, akik erre nem fektettek
hangsú lyt (6. á bra). Az is feltű nő azonban, hogy ö nmagá ban az online
jelenlé t nem volt garancia sem a csö kkené s, sem a leá llá s
elkerü lé sé re. Az online jelenlé t nem volt ö sszefü ggé sben sem a
gazdasá g mé reté vel, sem a szektorral. Itt most nem ré szletezett
kvantitatı́v elemzé seink sorá n azt tapasztaltuk, hogy a sajá t webshop
ü zemelteté se csö kkentette annak való szı́nű sé gé t, hogy egy termelő
sikeresen elkerü lje a já rvá nyhelyzet buktató it. (A sajá t webshop
„zsá kutca” mivoltá t az interjú k sorá n is hangsú lyoztá k a termelő k.)
Ennek magyará zata az lehet, hogy a webá ruhá z kialakı́tá sá val a
termelő k azt gondoltá k, hogy má r jelen vannak az online té rben, de ez
csak cseké ly mé rté kben nö velte a lá tható sá gukat, nem bizonyult
elé gsé ges straté giá nak, ellenben elvette az erő forrá sokat má s, jobb
megoldá sok keresé sé tő l.
6. á bra: Az é rté kesı́té s alakulá sa az online jelenlé t jellege szerint (%)

Nincs

71

Értékesítés - gyűjtőoldal

29

61

27

Online kapcsolattartás

8

51

Értékesítés - saját webshop

8

51

Leállt
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32

30

12

9

11

Nőtt

Forrá s: Benedek et al., 2020b 1404‑1406. o. 1. tá blá zat

Összegzés helyett
A já rvá ny eddigi tapasztalatai azt mutattá k, hogy a kistermelő k
elté rő vá laszt adtak a vá lsá gos helyzetre. Egy ré szü k tudott javı́tani
helyzeté n, ú j, korá bban nem alkalmazott mó dszerek segı́tsé gé vel, mı́g
má sok abba hagytá k a gazdá lkodá st. A siker egyik titka a
diverzi iká ció é s a marketingcsatorná k ú jra kon igurá lá sa volt.
Hasonló an kulcsté nyező volt a termelő k tú lé lé sé ben a nyitottsá g é s a

154 Fertő Imre

tanulá sra való hajlandó sá g. A politikai dö nté shozó k szá má ra fontos
tanulsá g, hogy javı́tani kell a mező gazdasá gban lé vő humá n tő ké t, é s
nö velni kell a termelő k beá gyazottsá gá t az é lelmiszergazdasá gi
há ló zatokban. Ehhez pedig cé lzott kormá nyzati programok
szü ksé gesek.
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Bevezetés
A COVID‑19 pandé mia az utó bbi má sfé l é vben alapjaiban
vá ltoztatta meg a hé tkö znapjainkat. A tanulmá ny egy kutatá s
ké rdő ı́ves adatfelvé telé nek (N=200) eredmé nyein keresztü l kı́vá nja
bemutatni, hogy a magyar gazdá kat miké nt é rintette a pandé mia. Az
eredmé nyek azt mutatjá k, hogy a legfontosabb kihı́vá st a munkaerő
biztosı́tá sa jelenti a gazdá knak s ez má r a koronavı́rus já rvá ny
kirobbaná sa elő tt is meghatá rozta gazdá lkodá si dö nté seiket. A
já rvá ny, bá r tö bb ponton (input anyagok beszerezhető sé ge, kereslet
á trendező dé se) is fontos hatá st gyakorolt, mé gis elmondható , hogy a
foglalkoztatá s alakulá sá ra cseké ly hatá st gyakorolt. Erdemleges
vá ltozá s leginká bb a gyü mö lcstermesztő k kö ré ben kö vetkezett be, de
ennek há tteré ben az extré m idő já rá s termé smennyisé gre gyakorolt
negatı́v hatá sa hú zó dik meg.

A koronavírus‑járvány globális gazdasági hatásai
2020‑as é v elejé n a koronavı́rus‑já rvá ny megfé kezé se é rdeké ben
vilá gszerte meghozott korlá tozó inté zkedé sek hatá sá ra jellemző en
nehé zkessé , esetenké nt aká r lehetetlenné is vá lt az orszá ghatá rokon
á tnyú ló termé k‑ é s szemé lyforgalom. A korlá tozó inté zkedé sek –
karanté n, kijá rá si korlá tozá sok, nemzetkö zi forgalom korlá tozá sa stb.
– bevezeté se a gazdasá gi tevé kenysé gek zuhaná sá t eredmé nyezte,
amely mé g a 2008‑as gazdasá gi vá lsá ghoz ké pest is elké pesztő en
gyors felfutá sú tö meges munkané lkü lisé g kialakulá sá hoz vezetett
2020‑ban. A ENSZ szakosı́tott szervezete, a Nemzetkö zi Munkaü gyi
Szervezet, 2020. má rciusá ban mé g ú gy becsü lte, hogy a
munkané lkü liek szá ma globá lisan 5,3 – 24,7 millió fő vel nő het a
já rvá ny hatá sá ra (ILO 2020), alapvető en a munkaerő piac há trá nyos
helyzetű csoportjait (nő k, iatalok, idő sek, ké pzetlenek) é rintve
há trá nyosan.
Az elő rejelzé s sajnos nem vá lt be, a kö vetkező hó napok globá lis
gazdasá gi leá llá sá nak eredmé nyeké nt a munkaerő igé ny drá maian
lecsö kkent (‑18,7%), s bá r 2020 má sodik fé lé vé ben é rzé kelhető en
nö vekedé snek indult a gazdasá g, a ledolgozott munkaó rá k szá ma
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tová bbra is jelentő sen (4,5 – 4,7 szá zalé kkal) elmarad a vá lsá g elő tti
szinttő l (lá sd 1. á bra). A koronavı́rus já rvá ny teljes munkaidő s
á llá sokra á tszá mı́tva 137–140 millió á llá s elveszté sé t eredmé nyezte
globá lis szinten (ILO 2021). A nagysá grend megragadá sá hoz jó
tá mpontot nyú jthat a korá bbi globá lis vá lsá g hasonló adata: a 2008–
2009‑es vá lsá g sorá n globá lisan 22 millió teljes munkaidő s á llá s
veszett el.
0%

1. á bra: Koronavı́rus já rvá ny hatá sa a globá lisan ledolgozott
munkaó rá kra (2019. 4. negyedé v =100%)
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Forrá s: ILO Monitor: COVID‑19 and the world of work, 8th Edition, 5. oldal 3. á bra
adatai alapjá n sajá t szerkeszté s

A COVID‑19 já rvá ny miatt kirobbant globá lis gazdasá gi vá lsá g
elté rő en é rintette a kü lö nbö ző gazdasá gi szektorokat, s ez alapvető en
elté rő terü leti, munkaerő piaci kö vetkezmé nyekkel já rt. A pandé mia
megfé kezé sé re hozott korlá tozó inté zkedé sek ugyanis alapvető en a
szemé lyes talá lkozá sokat felté telező szolgá ltatá sokat (turizmus,
vendé glá tá s, kereskedelem, … stb.) é rintette negatı́van, amely
kö zvetlenü l kihatott az é rintett á gazatokban nagyobb mé rté kben
foglalkoztatott munkaerő piaci csoportokra: alacsony jö vedelmű ,
ké pzetlen munkavá llaló k, akik kö ré ben felü lreprezentá ltak a nő k é s a
pá lyakezdő k (ILO 2021:6).
A koronavı́rus já rvá ny mező gazdasá gra gyakorolt hatá sá t tö bb
kutatá s is fó kuszba helyezte (Cran ield, 2020; Richards, Rickard 2020;
Schmidhuber et al. 2020; Stephens et al. 2020; Torero, 2020), á m
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ezek dö ntő en ellá tá sbiztonsá gi szempontbó l, azaz fogyasztó i oldalró l
kö zelı́tetté k meg a ké rdé st, mikö zben a termelő i oldalt vizsgá ló
kutatá sok szá ma feltű nő en alacsony. A kevé s kapcsoló dó kutatá s
dö ntő en a nemzetkö zi á ruforgalom, az á rak alakulá sá t, illetve a
szezoná lis munkaerő biztosı́tá sá nak ké rdé sé t vizsgá lta, hiszen a
korlá tozó inté zkedé sek nagyban megzavartá k a termé kek é s a
munkaerő nemzetkö zi – é s egyes á llamokban az orszá gon belü li –
á ramlá sá t (Wieck et al. 2021; Larue 2020, 2021). Ezen tú lmenő en
kifejezetten kevé s kutatá s foglalkozik a termelő i oldallal – ezek kö zü l
kiemelendő az a kutatá s, amely a kistermelő k é rté kesı́té si
csatorná inak diverzi iká ció já t vizsgá lta, mint a vá lsá gra adott
termelő i adaptá ció s vá laszt (Benedek et al. 2021).

Pandémia jelentette kihívások a hazai gazdálkodók
számára
Az elő adá s cé lja, hogy hozzá já ruljon a COVID‑19 já rvá nnyal
ö sszefü ggő gazdasá gi hatá sokró l szó ló tudá s elmé lyı́té sé hez, feltá rva
a termelő i adaptá ció jellemző mintá zatait. A vizsgá latok a hazai
gazdasá gi mé retű mező gazdasá gi vá llalkozá sok kö ré ben felvett
telefonos adatfelvé tel elemzé sé n alapultak. Az adatfelvé telre 2021
augusztusá ban kerü lt sor, é rté kelhető vá laszok szá ma 214, a mintá ba
kerü lé sné l felté tel volt a kerté szeti, sző lé szeti, vagy ü ltetvé nyes
tevé kenysé g meglé te, azaz a fajlagosan nagyobb munkaerő igé nyű
gazdasá gok kö zü l kerü ltek ki a vá laszadó k – erre a termelő i kö rre az
adatok orszá gosan reprezentatı́vak.
A kutatá s a gazdá lkodó k elő tt á lló fő bb kihı́vá sokat ezek
ö sszekapcsoló dá sá t é s ezekre adott adaptá ció s straté giá kat kı́vá nta
megragadni. Nagyon fontos, hogy a hazai agrá rium má r a koronavı́rus
já rvá nyt megelő ző en is szembesü lt akut é s mind intenzı́vebbé vá ló
problé má kkal. Ezek kö zü l kiemelkedik a mind é gető bbé vá ló
szezoná lis munkaerő hiá nya, illetve ezzel szoros ö sszefü ggé sben a
munkabé r rohamos emelkedé se (orszá gosan 2016. é vtő l
é rzé kelhető ), de é rzé kelhető a gazdá lkodá s mind kocká zatosabbá
vá lá sa is, amely az é ghajlatvá ltozá ssal hozható ö sszefü ggé sbe (tavaszi
fagyká rok, aszá ly, extré m magas hő mé rsé klet, ú j nö vé nyi ká rtevő k é s
kó rokozó k).
2020 tavaszá n Magyarorszá gon is igazoltan megjelent a COVID‑19
koronavı́rus, amelyre reagá lva a kormá ny veszé lyhelyzetet hirdetett ki
(40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet), amely gyakorlatilag a hatá rok
lezá rá sá t jelentette: „nem magyar á llampolgá rok szemé lyforgalomban
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Magyarorszá g terü leté re – az rendelet á ltal meghatá rozott kivé telekkel
– nem lé phetnek be”. Az inté zkedé s alapjaiban rá zta meg a hazai
turisztikai vá llalkozá sokat, há trá nyosan é rintette az orszá gon á thaladó
tranzitforgalmat – de az é rintettek kö zt volt a mező gazdasá g is, hiszen
a kü lfö ldi á llampolgá rok (kü lö nö sen szerbek é s ukrá nok) sok esetben a
szezoná lis mező gazdasá gi munká k miatt é rkeztek Magyarorszá gra.
Ahogy nyilvá nvaló vá vá lt, hogy a veszé lyhelyzet tartó san fenn fog á llni,
gyorsan megindult a belé pé si korlá tozá s inomı́tá sa – a Hivatalos
Ertesı́tő 2020. é vi 24. szá má ban megjelent (2020. V. 6.) kö zlemé ny
alapjá n, a mező gazdasá gban dolgozó nem magyar á llampolgá rok
szá má ra lehető vé vá lt a hatá rá tlé pé s. A belé pé s ugyan tö bb ponton
korlá tozá st (nehé zsé get) jelentett a korá bbi idő szakhoz ké pest: pl. csak
bizonyos hatá rá tlé pő helyeken, csoportosan, elő re bejelentve,
foglalkoztatá si szerző dé ssel vá lt lehető vé a hatá rá tlé pé s é s belé pé s utá n
mé g 14 napos munkahelyi karanté n vá rta a mező gazdasá gi
idé nymunká sokat.
A szabá lyozá s gyors megvá ltozá sá nak kö szö nhető en ú jra lehető vé
vá lt a kü lfö ldi idé nymunká sok alkalmazá sa – ennek ellené re a hazai
gazdá lkodó k egy ré sze a foglalkoztatá si fokozó dó nehé zsé geirő l szá molt
be. Miké nt az 1. tá blá zatban lá tható a munkaerő biztosı́tá sa jellemző en
nem okozott gondot a hazai mező gazdasá gi vá llalkozá sok szá má ra,
hiszen a 214 vá laszadó kö zü l csupá n 60 jelezte, hogy ez szá má ra a
pandé mia idejé n nagyobb problé má t jelentett. Lá tható ugyanakkor, hogy
a vá laszok korá ntsem homogé n eloszlá st mutatnak – a nagyobb
lé tszá mot foglalkoztató k rendre sú lyosabbnak ı́té lté k meg a problé má t,
mint a kisebb gazdasá gok.
1. tá blá zat: Mennyire é rt egyet azzal az á llı́tá ssal, hogy a COVID já rvá ny idő szaká ban
nagyobb problé má t jelent a munkaerő biztosı́tá sa? Vá laszok megoszlá sa a gazdasá g
lé tszá mcsoportjai szerinti bontá sban (Likert ská la: 1 egyá ltalá n nem, 5 teljesen
egyeté rt)

Létszám csoportok
0-2
3-9
10-49
50-x
Teljes minta

Átlag
1,8522727
2,2878788
2,8367347
3,3636364
2,2897196

St deviancia
1,3774854
1,5268384
1,6500876
1,6292776
1,5595193

Gyakoriság
88
66
49
11
214

Forrá s: adatfelvé tel alapjá n sajá t szá mı́tá s, ANOVA; F = 6,53; Prob > F 0.0003; Bartlett
teszt X²(3) = 2,2747; Prob>chi2= 0,517

Az adatok arra utalnak, hogy a já rvá ny idő szaká ban a munkaerő vel
kapcsolatos problé má k kulminá ló dtak, azaz egy idő ben tö bb
problé ma is jelentkezett. Egyré szt a gazdá lkodó k szá má ra elé rhető
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munkaerő má r a já rvá ny elő tti idő ben szá mottevő en lecsö kkent. A
hagyomá nyos munkaerő bá zis, a helyben, illetve kö rnyé ken é lő
szezoná lis munká sok kö re ugyanis ké t okbó l is tendenció zusan
csö kken, egyré szt kiö regszik a munkaerő piacró l egy meghatá rozó ,
nagy gyakorlati tapasztalattal é s kellő munkakultú rá val bı́ró csoport,
amelynek tagjai mé g a mező gazdasá gi szö vetkezetek é s a há ztá jik
vilá gá ba szü lettek bele. Má sré szt pedig, ezzel pá rhuzamosan, egy
tová bbi meghatá rozó csoport elé rhető sé ge is romlott: 2013 utá n a
gazdasá gi nö vekedé s nagy szá mban teremtett legá lis, bejelentett
alkalmazá si lehető sé get azon csoport tagjai szá má ra, akik korá bban
jobb hı́já n ké nytelenek voltak szezoná lis mező gazdasá gi munká kat
vá llalni, mert valamilyen okbó l (egé szsé gü gyi alkalmatlansá g,
ké pzetlensé g, napi ingá zá s korlá tai, … stb.) kiszorultak a hatá rozatlan
idejű 8 ó rá s foglalkoztatá s lehető sé gé bő l (Koó s–Zsibó k, 2021).
A COVID‑1 pandé mia ezen té nyező kö n felü l ú jabb munkaerő ‑
problé má kat generá lt. Szorosan ö sszefü gg a pandé miá val a fertő zé s
miatt kieső munkatá rsak jelentette problé ma – errő l a vá laszadó
gazdasá gok 13 szá zalé ka szá molt be – a problé ma nagyobb ará nyban
é rintette a nagyobb lé tszá mú : 10 fő fö lö tti alkalmazottat foglalkoztató
vá llalkozá sokat. (Kruskal‑Wallis H‑pró ba alapjá n a mintá k nem
egyetlen eloszlá sbó l szá rmaznak, X²=12,79, d.f. 3, prob: 0,0051; Dunn
teszt alapjá n pedig 0‑10 fő s gazdasá gok kü lö nü lnek el a 10 fő fö lö tti
gazdasá goktó l e tekintetben.)
Munká bó l való kiesé st nem csupá n té nyleges fertő zé s,
megbetegedé s okozhatta, sok esetben a vı́rus terjedé sé nek
meggá tolá sá nak é rdeké ben hozott kormá nyzati inté zkedé sek –
kü lö nö sen a digitá lis oktatá s bevezeté se (14/2020. (XI. 10.), illetve
17/2021. (III. 5.) EMMI hatá rozat) ké nyszerı́tett szü lő ket
szabadsá gra, vagy rö vidı́tett munkaidő re/otthoni munkavé gzé sre. Ez
termé szetesen nem a mező gazdasá gi ü zem, hanem inká bb az é rintett
munkavá llaló csalá di kö rü lmé nyeivel á ll ö sszefü ggé sben. Aligha
vé letlen, hogy é ppen a legkisebb (legfeljebb 2 alkalmazottal mű kö dő )
gazdasá gok jelezté k, hogy alapvető en nem jelentett szá mukra gondot
a vonatkozó kormá nyzati inté zkedé s. A nagyobb gazdasá gok
eseté ben, felté telezhető en mert ott má r nagyobb ará nyban
megjelennek a kisgyermekes nő k is, szigni iká nsan magasabb
ará nyban szá moltak be e problé má ró l. (A Kruskal‑Wallis H‑pró ba
alapjá n a mintá k nem egyetlen eloszlá sbó l szá rmaznak, X²=16,134,
d.f. 3, prob: 0,0011, Dunn teszt alapjá n pedig a 0‑2 fő s gazdasá gok
té rnek el szigni iká nsan a tö bbi gazdasá gtó l).
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A 2020 má rciusá ban elrendelt hatá rá tlé pé si korlá tozá sokat ugyan
a mező gazdasá gban foglalkoztatottak szá má ra hamar (2020. má jus
6.) mé rsé kelté k, á m az egé sz unió ban megtapasztalt korlá tozá sok
miatt mé gis é rzé kelhető vé vá lt a munkavá llaló k elbizonytalanodá sa,
nehé zzé vá lt a megszokott kapcsolatok menté n a kü lfö ldi munkaerő
toborzá sa, mozgó sı́tá sa. A megké rdezettek hatoda (16,33%) szá molt
be arró l, hogy nehezebbé vá lt a hatá ron tú lró l é rkező munkavá llaló k
foglalkoztatá sa a COVID‑19 já rvá ny idő szaká ban. Tekintve, hogy eleve
ennek a munkavá llaló i kö rnek a foglalkoztatá sa a nagyobb
gazdasá gokhoz kö tő dik, é rthető , hogy a mintá ban szereplő nagyobb
gazdasá gok (10 fő felettiek eseté ben szigni iká ns, legnagyobb
mé rté kben azonban az 50 fő fö lö tti gazdasá gok) eseté ben jelentkezett
nagyobb sú llyal. (A Kruskal‑Wallis H‑pró ba alapjá n a mintá k nem
egyetlen eloszlá sbó l szá rmaznak, X²=11,009, d.f. 3, prob: 0,0117,
Dunn teszt alapjá n pedig az 10 fő fö lö tti gazdasá gok té rnek el
szigni iká nsan a tö bbi gazdasá gtó l).
A COVID‑19 pandé mia idő szaká ban a vá laszadó gazdá lkodó k
egyharmada (214‑bő l 69) jelezte, hogy sajá t gazdasá gá ban is
é rzé kelte a szü ksé ges munkaerő hiá nyá t, ami kihı́vá s elé á llı́totta az
é rintett gazdá lkodó kat. Nagyon fontos rá mutatni, hogy az
alkalmazottak megfertő ző dé se, esetleg a digitá lis oktatá si rend
bevezeté se miatti kiesé sek ellené re is, a gazdá lkodó k szá má ra a
való di kihı́vá st a szezoná lis munká sok kellő idő ben é s kellő szá mban
tö rté nő biztosı́tá sa jelentette, azaz má r a pandé mia elö tt is
é rzé kelhető problé ma vá lt mé g sú lyosabbá . A vizsgá lat 214
vá laszadó ja kö zü l 61 gazdá lkodó (28,5%) jelezte, hogy az idő szaki
alkalmazottak eseté ben é rzé kelte a munkaerő hiá nyt, mı́g á llandó
alkalmazottak kö ré ben alig 12 jelzett munkaerő hiá nyt (a gazdá lkodó k
egy ré sze mindké t munkavá llaló i csoport eseté ben tapasztalt hiá nyt).
Azon 69 gazdá lkodó t, akik a COVID‑19 pandé mia idő szaká ban
munkaerő hiá nyró l adtak szá mot, a helyzet kezelé sé re adott
eszkö zö krő l is megké rdeztü k. A vá laszok alapjá n egyé rtelmű en a
bé rek emelé se volt a legá ltalá nosabb inté zkedé s – hiszen az
é rintettek kö zel nyolctizede (76,8%) alkalmazta – gyakorlatilag
mé rettő l fü ggetlenü l. Igy a bé remelé s bizonyult a legfontosabb
té nyező nek mind a meglé vő munkaerő megtartá sá ban, mind pedig ú j
munkatá rsak felvé tele sorá n.
A tö bbi ismé rv alkalmazá sa sokkal inká bb szelektı́vnek tekinthető ,
amelyekkel a gazdá lkodó k kiegé szı́tetté k az univerzá lis bé remelé st, s
ezzel hoztá k lé tre a sajá t lehető sé geikhez, adottsá gaikhoz illeszkedő
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alkalmazkodá si straté giá t. A beé rkező vá laszok alapjá n ö sszefü ggé s
lá tható a gazdasá g mé rete é s az alkalmazott mó dszerek tı́pusa é s
szá ma szerint. A nagyobb lé tszá mú gazdasá gok a munkaerő hiá ny
kezelé sé re jellemző en tö bb komponenst is bevetettek pá rhuzamosan,
mı́g a kisebb gazdasá gok (0‑2 fő ) adaptá ció s straté giá ja jó val
kevesebb paramé terrel operá lt s azok kö zt is nagyobb szá mban
tű ntek fel jelentő sebb pé nzü gyi terhet nem jelentő lehető sé gek. A
kisgazdasá gok legsajá tosabb eszkö zé nek a csalá dtagok fokozottabb
bevoná sa bizonyult a hiá nyzó munkaerő pó tlá sá ra, ez a nagyobb
lé tszá mmal dolgozó (10 fő fö lö tti) gazdasá gok eseté ben inká bb
kivé teles gyakorlatnak bizonyult. Az ö sszes tö bbi adaptá ció s elem
eseté ben a nagyobb lé tszá mú gazdasá gok tö bb ö sszetevő t é s nagyobb
gyakorisá ggal alkalmaztak. A bé remelé sen tú l, ami á ltalá nosnak
mondható , a gyakoribb attribú tumok az alá bbiak voltak:
‑ COVID‑19 fertő zé s kocká zatá nak csö kkenté sé (29/69= 42,0%)
‑ Csalá dtagok bevoná sa (27/69=39,1%)
‑ Munkakö rü lmé nyek javı́tá sa (26//69=37,6%)
Ezen tú lmenő en lé teztek mé g olyan mó dszerek is, amelyek
alkalmazá sa a gazdasá gok szű kebb kö ré re volt jellemző , ú gymint a
munká sok napi szintű szá llı́tá sa, illetve bé ren felü li juttatá sok
bevezeté se (9 emlı́té s), a termé ny ingyenes vagy kedvezmé nyes á ron
való juttatá sa (8 emlı́té s), szá llá slehető sé g biztosı́tá sa tá volabbró l
é rkező munká sok szá má ra (8 emlı́té s).
A munkaerő hiá nyt enyhı́tette az orszá g tá volabbi pontjairó l, vagy
é ppen az orszá ghatá ron tú lró l szerző dtetett idé nymunká sok
alkalmazá sa. A vá laszadó k legnagyobb ará nyban Romá niá bó l (6
emlı́té s), Ukrajná bó l (3 emlı́té s), illetve Szlová kiá bó l (2 emlı́té s)
fogadtak idé nymunká sokat. (Szerbia hiá nya, illetve Szlová kia emlı́té se
felté tlenü l é rdekesnek mondható – de ez inká bb a minta korlá tait
jelzi, semmint a szerbiai munkavá llaló k pandé mia miatti
tá volmaradá sá t a hazai idé nymunká któ l.)

Összegzés
Az adatfelvé tel eredmé nyei arra mutatnak rá , hogy a COVID‑19
pandé mia a hazai mező gazdasá gi vá llalkozá sok eseté ben nem
vezettek olyan katasztrofá lis piacveszté shez é s munkaerő igé ny
ö sszeomlá sá hoz, mint ami tö bb orszá g eseté ben is elő fordult (Torero,
2020). Bá r 2020 tavaszá n é s korai nyá ri hó napjaiban voltak
fennakadá sok, Magyarorszá gon a komolyabb termelé si é s ellá tá si
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problé má kat sikerü lt megelő zni. Hazai gazdá lkodó k szá má ra a fő
problé má t a szü ksé ges munkaerő biztosı́tá sa jelentette, ahogy a
pandé mia elő tti idő kben is a tendenció zus mező gazdasá gi
bé remelkedé s, a munkavá llaló k
luktuá ció ja jellemezte a
hé tkö znapokat. Az adatfelvé tel eredmé nyei arra mutatnak, hogy a
pandé mia leginká bb a nagyobb gazdasá gokat, a tö bb á llandó é s
szezoná lis munkaerő t foglalkoztató kat sú jtotta, ebben a kö rben
é reztette hatá sá t tö bb té nyező is, amely negatı́van hatott a munkaerő
rendelkezé sre á llá sá ra (fertő zé sek, tá vollé ti digitá lis oktatá s
elrendelé se, kü lfö ldi szezoná lis munkavá llaló k beutazá sá nak
nehé zsé gei). Ugyanakkor ennek a gazdá lkodó i kö rnek jó val tö bb
eszkö z is rendelkezé sé re á llt, hogy kezelje a kialakult helyzetet,
amelyre jellemző en egy tö bbelemű adaptá ció s straté giá val vá laszolt.
Az á ltalá nosnak mondható bé remelé sen tú l jellemző nek tekinthető a
munkakö rü lmé nyek
javı́tá sa,
a
COVID‑19
fertő zé sveszé ly
csö kkenté se, bé ren felü li juttatá sok nyú jtá sa. A kisebb gazdasá gok
eseté ben a munkaerő hiá ny mé rsé klé sé re, a bé remelé sen tú l, jellemző
megoldá snak mondható mé g a csalá di munkaerő re tö rté nő
fokozottabb tá maszkodá s.
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Absztrakt
Az elmú lt Covid idő szak bizonyı́totta, hogy a vá lsá g‑helyzetek
hatá sá ra a lakossá g hozzá á llá sa az alapvető é lelmiszerekhez, azok
beszerzé sé hez é s elő á llı́tá sá hoz alapvető en á t/ú jraé rté kelő dik. Az
é lelmiszer‑elő á llı́tá s alapvető szü ksé gletet elé gı́t ki, aminek
fontossá ga, vidé kbiztonsá gi aspektusa a jó lé ti tá rsadalmakban
gyakran há tté rbe szorul. Mindemellett a vidé ki agrá rné pessé g
szá má ra a napi szintű megé lheté ssel kapcsolatban a mező gazdasá g
szerepe folyamatosan hangsú lyos. A MATE (volt SZIE) Vidé k‑ é s
Terü letfejleszté si Tanszé ké n ré gó ta folynak olyan primer vizsgá latok,
melyek a vidé ki té rsé gek elemzé sé vel, problé má ival, a helyi fejleszté s
lehető sé geivel kapcsolatosak. Az utó bbi é vekben lezajlott
falukutatá saink sorá n vizsgá ltuk, hogy a vidé ki telepü lé sek, falvak
milyen lehető sé gekkel, esé lyekkel rendelkeznek a helyi fejleszté sek
tekinteté ben, é s ebben a mező gazdasá g, az endogé n erő forrá sok
milyen szerepet kapnak. Az elmú lt ké t é v tá boraiban pedig má r
cé lzottan vizsgá ltuk, hogy a Covid já rvá ny okozott‑e, é s ha igen,
milyen jellegű vá ltozá sokat a gazdá lkodá sban. A cikk ennek
legfrissebb tapasztalatait já rja kö rbe.

Bevezetés
A vidé kbiztonsá g alapvető , elengedhetetlen eleme az á llami lé tnek.
A tá rsadalmi munkamegosztá s eredmé nyeké nt a vidé k lá tja el
é lelemmel a vá rost, az alapvető en mező gazdasá ggal foglalkozó kisebb
telepü lé sek az iparra é s szolgá ltatá sra é pü lő nagyobb telepü lé seket. A
vidé k biztonsá ga nem csupá n a vidé ken é lő k é s dolgozó k izikai
biztonsá gá t jelenti, hanem azt is, hogy ké pes‑e egy orszá g megfelelő
minő sé gű é s mennyisé gű é lelmet (é s vizet) biztosı́tani, kü lö nbö ző
forrá sokbó l (sajá t termelé s, import) lakosai szá má ra. Miné l jobban
ö nellá tó egy orszá g, egy ré gió , anná l stabilabb é s biztonsá gosabb,
hiszen nem fü gg a kereskedelmi lá nc kü lfö ldi szakaszaitó l (import), é s
a kü lfö ldi gazdasá gi, ipari behatá soktó l sem. A vidé k biztonsá ga ‑
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mind a vagyon, mind pedig az é let szempontjá bó l ‑ elengedhetetlen
felté tele annak, hogy a vidé k elő á llı́tsa é s biztosı́tsa a szü ksé ges
é lelmiszert az orszá g teljes lakossá ga szá má ra. Az á llamnak mindent
el kell kö vetnie, hogy a vidé k (mező gazdasá gi termelő ) é s a vá ros
(mező gazdasá gi fogyasztó ) egyensú lya megmaradjon (Boldizsá r–
Szilá gyi 2017). Mindezeket a gondolatokat a COVID vı́rus terjedé se é s
annak hatá sai vilá gosan alá tá masztottá k, hiszen a globá lis ellá tó
lá ncok (kö ztü k az é lelmiszer‑lá ncok) sé rü lé kenysé ge, a tő lü k való
tú lzott fü ggé s negatı́v hatá sai rö vid idő n belü l mindenki szá má ra
é rezhető kké vá ltak. Az é lelmiszerek, a mező gazdasá gi alapanyagok ‑
mint alapvető izikai szü ksé glet(ek) kielé gı́té sé t biztosı́tó termé kek ‑
straté giai szerepé t a vı́rust kı́sé rő inté zkedé sek é s szigorı́tá sok
hatá sá ra kialakuló á tmeneti termé k‑hiá ny, felhalmozá s é s
á remelkedé s megerő sı́tette.
A vidé k biztonsá ga ‑ az utó bbi tö bb mint ké t é v tapasztalatai á ltal
megerő sı́tve ‑ kulcské rdé s az á llam stabilitá sa, biztonsá ga, fejlő dé se
szempontjá bó l. A jó á llam nem csak az é let felté teleit kell, hogy
szavatolja, de az é letminő sé g javı́tá sa é rdeké ben is erő feszı́té seket
kell tennie, nö velnie kell a vidé k versenyké pessé gé t, é lhető bbé kell
tennie a vidé ket, é s vonzó vá a mező gazdasá gi termelé st a gazdasá gi
tevé kenysé gi formá k valamennyi szintjé n, az egyé ni vá llalkozá stó l a
kis‑ é s kö zepes vá llalkozá sokon (KKV) á t a nagyvá llalatokig. A vidé k
biztonsá gá nak kulcské rdé sei:
‑ Elelem elő á llı́tá s: termelé s é s tenyé szté s, feldolgozá s;
‑ Vı́zgazdá lkodá s: az ö ntö zé s é s ivó vı́z gazdá lkodá s, a vı́zbá zisok
vé delme;
‑ Transzportá lá s: tá rolá s é s szá llı́tá s, csomagolá s, az é lelem
eljuttatá sa a nagy‑ é s kisfelhaszná ló khoz;
‑ Fizikai biztonsá g: a vidé ken, mező gazdasá gbó l é lő k é let‑ é s
vagyonbiztonsá ga, a megtermelt javak vagyonbiztonsá ga is;
‑ Szabá lyozott té r: az á llam szabá lyozó é s szankcioná ló funkció ival
hatá st gyakorol a vidé k é leté re, gazdasá gi folyamataira.
Elengedhetetlen, hogy e szabá lyozá s biztosı́tsa ö nfenntartó mó don
annak kereteit, hogy a vidé k elő á llı́thassa (gazdasá gosan) a vá ros
szá má ra a vı́z utá n a má sodik legfontosabb lé tfelté telt, az
é lelmiszert;
‑ Gazdasá gi té r: a vidé k, a mező gazdasá gi termelé s é s a hozzá
kapcsoló dó ipar é s szolgá ltatá s megé lheté st biztosı́t az ott é lő k
szá má ra. Ha a gazdasá gi kö rü lmé nyek kedvező ek, nem csak a
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megé lheté st, hanem a gyarapodá st is biztosı́tjá k, ı́gy é lhető bbé ,
versenyké pesebbé , vonzó bbá vá lik a vidé k (Boldizsá r–Szilá gyi,
2017).
Jelen tanulmá ny szempontjá bó l kü lö nö sen kiemelten az é lelem
elő á llı́tá s, a transzportá lá s (kü lö nö sen a rö vid ellá tá si lá ncok ‑ REL), é s
a gazdasá gi té r (foglalkoztatá s) kerü l elő té rbe. Mindezt a vidé kgazdasá g,
illetve a vidé kbiztonsá g komplex ‑ gazdasá gi‑, tá rsadalmi‑, kö rnyezeti‑,
kulturá lis stb. ‑ té má ja menté n lehet jó l é rtelmezni.
Ugyanakkor fontos tisztá ban lenni azzal, hogy a korá bbi é vtizedek
sorá n a vidé kbiztonsá got meghatá rozó alapvető befolyá soló té nyező k
é s folyamatok jelentő sen megvá ltoztak, kü lö nö sen a volt szocialista,
illetve
kelet‑euró pai
orszá gok
szá má ra.
Ennek
egyik
legszembetű nő bb eredmé nye, hogy a vidé kgazdasá g má r nem az
agrá rium kizá ró lagossá gá val vagy dominanciá já val jellemezhető . A
té má t első ké nt a vidé k szerepé nek é s az agrá rium ‑ első sorban
foglakoztatá si ‑ szerepé nek vá ltozá sa menté n é rdemes kö rbe já rni,
koncentrá lva az elő ző pá r é vtizedre.
Fontos kiemelni, hogy az elmú lt é vtizedek sorá n jelentő s
vá ltozá son mentek keresztü l a vidé ki terü letek. Az euró pai rurá lis
terek egyre differenciá ltabbak, rá adá sul azok nem csak té rben é s
idő ben
vá ltoznak,
hanem
kü lö nbö znek
diverzitá sukban,
mobilizá ció jukban, identitá sukban, erő forrá saikban, de mé g a
globalizá ció val szembeni magatartá sukban is (Szö ré nyiné , 2005).
Mindekö zben a gazdasá g alakı́tó té nyező inek, alapvető folyamatainak
lé nyeges eleme a vidé k fogalmá nak megerő sö dé se, á talakulá sa, ú j
szerepkö r betö lté se is, ami a multifunkcionalitá s fogalma menté n
é rhető tetten (ld. errő l tö bbek kö zt: Bjorkhaug–Richards, 2008;
Brouwe–Heide, 2009; Tohidyan–Rezaei–Moghaddam, 2019).
A multifunkcionalitá s alapgondolata szerint a vidé ki né pessé g
jö vedelme nem kizá ró lagosan csak az első dleges funkció bó l, az
é lelmiszer é s ipari nyersanyag‑termelé sbő l, hanem a kulturá lis é s
kö rnyezeti feladatok ellá tá sá bó l is szá rmazik (Eftekhari–Shadparvar,
2018). A mező gazdá lkodá s euró pai modelljé ben a tö bbfunkció s
mező gazdasá g é s az annak helyet adó vidé k az é lelmiszer‑termelé s
mellett ö koló giai‑kö rnyezeti, valamint tá rsadalmi‑, gazdasá gi‑,
szociá lis‑, kulturá lis funkció kat is betö lt. Ezekbe tartozik tö bbek kö zt
a rekreá ció é s a turizmus felté teleinek megteremté se; a kis‑ é s
kö zé pvá llalkozá sok tá mogatá sa; a vidé ki kö zö ssé gek á polá sa; a
tá jké pi é s né pi kulturá lis ö rö ksé g fenntartá sa; a hagyomá nyok
á polá sa, az agrá r‑kö rnyezetvé delem stb. (Molders, 2013).
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Emellett termé szetesen olyan versenyké pes mező gazdasá gró l is
beszé lü nk, amely ú gy alkalmazkodik a vilá gpiachoz é s a
globalizá ció hoz, hogy a gazdá lkodó knak megfelelő é letszı́nvonalat é s
stabil jö vedelmet is nyú jt. Mindezekkel pá rhuzamosan az
é lelmiszertermelé s fokozó dó tá rsadalmi hasznossá gá t is ki kell
emelni.
Ugyanakkor, a vidé k ú jfajta é rté keinek hangsú lyozá sa ellené re sem
tekinthetü nk el azoktó l a problé má któ l, melyek ‑ az agrá rium
szerepé nek á talakulá sá val pá rhuzamosan ‑ a rurá lis terü letek né ha
igen sú lyos gondjá t okozzá k. A szakirodalom ennek kapcsá n kiemelt
okké nt nevesı́ti a mező gazdasá g foglalkoztatá si szerepé nek a
csö kkené sé t,
mely
legtö bbszö r
a
vidé ki
kistelepü lé sek
vonatkozá sá ban okozott problé má kat, é s szoros ö sszefü ggé sben á ll a
terü leti egyenlő tlensé gekkel (ld. Olá h–Urbá nné , 2016 vagy Ritter,
2010).
Mindezen folyamatok mellett 2019 vé gé tő l a Covid‑19 já rvá ny
hatá saival is szá molni kell(ett). A já rvá ny vidé ket é rintő aspektusaival
szá mos kutatá s, szakirodalmi forrá s, illetve konferencia foglalkozott,
kiemelve annak gazdasá gi (Streimikienė et al., 2021; Dudek–Spiewak,
2022), tá rsadalmi (Csurgó , 2020), illetve komplex vidé kfejleszté si
vonatkozá sait, terü leti kü lö nbsé geit (Horeczki, 2021; OECD, 2020,
2021; Peters 2020).
A szakirodalombó l kiindulva felmerü l a ké rdé s, hogy adott vidé ki
té rsé gek, telepü lé sek é leté ben a mező gazdasá g szerepe hogyan
vá ltozott meg, az á gazat milyen sú lyt tö lt be, é s hogy az endogé n
elmé letek fé nyé ben vajon a helyi fejleszté si straté giá ban milyen
pozı́ció t foglal el.
A MATE (volt SZIE) Vidé k‑ é s Terü letfejleszté si Tanszé ké n má r
tö bb mint ké t é vtizede folynak olyan primer vizsgá latok, melyek a
vidé ki
té rsé gek
elemzé sé vel,
problé má ival,
a
helyi
(gazdasá g)fejleszté s lehető sé geivel kapcsolatosak. Ezek sorá n
vizsgá ljuk, hogy a vidé ki telepü lé sek, falvak milyen lehető sé gekkel,
esé lyekkel rendelkeznek a helyi fejleszté sek tekinteté ben, é s ebben
a mező gazdasá g, az endogé n erő forrá sok milyen szerepet kapnak.
Az elmú lt idő szak tá boraiban pedig má r cé lzottan vizsgá ltuk, a
Covid‑já rvá ny okozott‑e, é s ha igen, milyen jellegű vá ltozá sokat a
gazdá lkodá sban, mind a há ztá ji, mind pedig a fő á llá sú termelé s
tekinteté ben. Ezen tú lmenő en kı́vá ncsiak voltunk arra is, hogy a
rö vid ellá tá si lá ncok menté n, a helyi termé kek vonatkozá sá ban
milyen hatá sokat okozott a vá lsá g. A tanulmá ny ennek
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tapasztalatait já rja kö rbe, a korá bbiak kö zü l (ld. 1. á bra) az utolsó
ké t kutatá si helyszı́nü nk, Tiszaladá ny (2020) é s Pá zmá nd (2021)
vonatkozá sá ban.
1. á bra: Falukutatá si helyszı́nek

Forrá s: A szerző sajá t szerkeszté se

Anyag és módszer
Falukutatá saink sorá n a mező gazdasá g szerepé nek vizsgá lata
tö bb irá nybó l tö rté nik, amelynek sorá n primer é s szekunder
adatokra egyará nt tá maszkodunk. Ennek megfelelő en az itt
kiemelt ké t telepü lé s eseté n is első ké nt ‑ a rendelkezé sre á lló
dokumentumok,
szakirodalmi
forrá sok
felkutatá sa
é s
feldolgozá sa utá n ‑ szekunder adatok gyű jté sé re é s elemzé sé re
kerü lt sor, melyhez a statisztikai adatokat az Orszá gos
Terü letfejleszté si é s Terü letrendezé si Informá ció s Rendszer
(TeIR) alkalmazá sai, a KSH á ltal ü zemeltett Terü leti Statisztikai
Adatok Rendszere (TStar), valamint az Altalá nos Mező gazdasá gi
Osszeı́rá s (AMO) szolgá ltatta.
A kutatá s primer ré szé t első megkö zelı́té sben lakossá gi
komplex (tehá t nem csak a mező gazdasá gra vonatkozó )
ké rdő ı́ves felmé ré s ké pezte, melynek ré szcé lja a mező gazdasá g
á ltalá nos szerepé nek felté rké pezé se, a lakossá g agrá riumhoz
való hozzá á llá sá nak megismeré se volt. Ezen tú lmenő en a terepi
munka sorá n strukturá lt interjú k ké szü ltek a té má ban leginká bb
é rintettekkel (ő stermelő k, csalá di gazdá lkodó k, vá llalkozó k,
ö nkormá nyzati szereplő k), akik tapasztalataikkal, vé lemé nyü kkel
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hozzá tudtak já rulni a helyi mező gazdasá g miné l haté konyabb é s
sokré tű bb megismeré sé hez. A ké rdő ı́vezé s sorá n Tiszaladá nyon
79, mı́g Pá zmá ndon 126 há ztartá s lett bevonva vé letlenszerű
mintavé tellel (a teljes sokasá g kö zel 30‑30%‑a), mı́g az
interjú alanyok kivá lasztá sa cé lzottan tö rté nt.
A kö vetkező fejezetekben kizá ró lag a primer kutatá s ‑ é s annak is
első sorban a pandé miá val kapcsolatos ‑ tapasztalatai, legfontosabb
eredmé nyei, é s a belő lü k levonható tanulsá gok kerü lnek ö sszegzé sre.

A primer kutatás eredményei
Tiszaladány
Tiszaladá ny az Eszak‑magyarorszá gi ré gió ban fekszik,
Tokajtó l mindö ssze 6 km‑re, a Tisza menté n. A telepü lé s,
melynek lakossá ga csak 1880‑1980 kö zö tt haladta meg az 1000
fő t, a rendszervá ltá s elő tti tipikusan agrá rjellegű apró falu
kategó riá ba sorolható . Lakosainak szá ma jelenleg nem é ri el a
700‑at. Az agrá rjelleg, a falu mező gazdasá gbó l való megé lheté se
a kedvező fö ldrajzi fekvé sé bő l is ké zenfekvő en adó dott, hisz a
piaci kapcsolatai a jó forgalmi helyzete oká n szé leskö rű ek
voltak. A termelő szö vetkezet szerepe fontos volt mé g az
ezredforduló t kö vető idő szakban is, mert az egé sz telepü lé s
egyedü li termelő inté zmé nyeké nt mű kö dö tt, szá mos csalá d
megé lheté se fü ggö tt tő le. A rendszervá ltá st kı́sé rő sajá tossá gok
ugyanakkor Tiszaladá nyra is rá nyomtá k a bé lyegü ket, é s bá r
lé nyegesen ké ső bb, mint á ltalá nossá gban, 2011‑ben vé gü l a
szö vetkezet Tiszaladá nyban is felszá molá sra kerü lt.
A falu foglalkoztatá si szerkezete ennek is kö szö nhető en
alapvető en á talakult, melyben dominá lt ‑ sok má s telepü lé shez
hasonló an ‑ itt is a tercier szektor felé való eltoló dá s.
Ugyanakkor a mező gazdasá gi termelé s nyomai, hagyomá nyai,
tapasztalatai é s eredmé nyei mé g lé pten‑nyomon é rzé kelhető k a
faluban, az egyes há ztartá sokban. A szö vetkezet maradvá nyain
lé trejö vő agrá rvá llalkozá s mé g munkahelyet jelent a helyiek egy
ré szé nek, agrá rvá llalkozó k é s iatalok mé g talá lható k a
telepü lé sen, a szarvasmarha‑tartá s é s tejtermelé s mé g
fellelhető , a há ztartá sok, kö ztü k a tiszaladá nyi cigá nysá g egy
ré sze
is
foglalkozik
mé g
há zná l
dö ntő en
ö nellá tó
gazdá lkodá ssal.
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A primer kutatá sunk eredmé nyei alapjá n a megké rdezett
há ztartá sok 81%‑á nak van konyhakertje, 85% termel valamilyen
nö vé nyi termé ket (ebbe beleé rtve a konyhakerten kı́vü li
terü leteket is), 66% tart á llatot, 34%‑á nak van fö ldterü lete a
konyhakerten kı́vü l (ebbő l 18% mű veli is a terü leté t). Meg kell
jegyezni, hogy ezek az ará nyok jellemző en nagyobbak, mint amit
az elmú lt é vek kutatá si helyszı́nein tapasztaltunk¹, é s a vá laszadó
há ztartá sok csupá n 10%‑a nem termel semmit/nem tart á llatot.
A kü lö nleges aktualitá sná l fogva egy ú j ké rdé s is bekerü lt a
mező gazdasá g szerepé t vizsgá ló ké rdé sek kö zé , jelesü l, hogy a
Covid já rvá ny hatá sá ra vá ltoztattak‑e valamit a gazdá lkodó i
szoká saikon a megké rdezettek. Az eredmé nyek alapjá n (2. á bra) a
megké rdezett há ztartá sok jellemző en (66%) nem vá ltoztattak az
é lelmiszer‑alapanyag termelé sü kö n.
2. á bra: A vá laszadó há ztartá sok megoszlá sa a Covid helyzetre adott gazdá lkodó i
vá laszreakció k alapjá n Tiszaladá nyon (%)
Nem válaszolt

24%

Több lett a haszonállat

3%

Növelte a növénytermesztést

6%

Haszonállat tartásba fogott

1%

Zöldség/gyümölcs termesztésébe kezdett

1%

Nem változott

66%
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Forrá s: A szerző sajá t kutatá sa é s szerkeszté se, 2022

Mikö zben a vá laszadó há ztartá sok negyede nem vá laszolt, a
legnagyobb ará nyban (6%) megfogalmazott „vá laszreakció ” a
pandé miá ra a megtermelt nö vé nyek mennyisé gé nek a nö velé se,
illetve a tö bb haszoná llat tartá sa (3%) volt. A gazdá lkodá s
elkezdé se, mint a kihı́vá sokra adott vá lasz gyakorlatilag nem volt
é rzé kelhető Tiszaladá nyon.
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A nagy mú ltra visszatekintő mező gazdasá ggal kapcsolatban
vizsgá ltuk azt is, hogy a lakossá g kö ré ben mely helyi termé kek a
legismertebbek (3. á bra).
3. á bra: A tiszaladá nyi há ztartá sok megoszlá sa a helyi termé kek ismerete alapjá n (%)

Vásárolja

68%

Igen

82%

Nem
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Forrá s: A szerző sajá t kutatá sa é s szerkeszté se, 2022

A megké rdezett há ztartá sok kevesebb, mint egyö tö de nyilatkozott
ú gy, hogy nem ismer helyben elő á llı́tott termé ket. Tö bb, mint 80%‑uk
azonban egyé rtelmű en ismerik ezeket. A legnagyobb ará nyban a tejet
é s a tejtermé keket azonosı́tottá k be, tehá t ezek a helyi termé kek a
legismertebbek a faluban. Ebben nagy szerepet já tszik a hagyomá nyos,
tejelő szarvasmarha tartá st tová bb folytató gazdasá gok jelenlé te. A
helyi termé kek kapcsá n kiemelkedik mé g a fonott kosá r, amelyet a
telepü lé s jó l ismert mestere mé g mindig ké szı́t. Megemlı́thető mé g a
mé z, a zö ldsé gek, a hú s termé kek é s a tojá s szerepe, melyet a
há ztartá sok kö zel egytizede ismert. Akik a termé keket ismerté k, azok
ezeket jellemző en vá sá roljá k is (gyakorlatilag a vá laszadó csalá dok
68%‑a), é s az 1‑4 ská lá n tö rté nő é rté kelé sné l (ahol 1 volt a legrosszabb,
é s 4 a legjobb minő sı́té s) gyakorlatilag minden helyi termé ket 4‑esre
é rté keltek. A termé keket jellemző en há ztó l vá sá roljá k meg.

Pázmánd
Pá zmá nd Fejé r megyé ben, a Gá rdonyi já rá sban, a Velencei‑tó tó l
é szak‑keleti irá nyban, attó l kö rü lbelü l 10 km‑re talá lható . A telepü lé s,
bá r nagyobb lakossá gszá mmal jellemezhető (az 1920‑as é vek ó ta 2000
fő feletti é rté kekkel), Tiszaladá nyhoz hasonló an alapvető en
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agrá rberendezkedé sű volt. Ugyanakkor az 1960‑as é vektő l meginduló
iparosodá s, majd a szolgá ltató szektor té rnyeré se terciarizá ló dó
szerkezetű vé tette a telepü lé st. Napjaink fő tendenciá i klasszikus
agglomerá ció s jegyekkel ruhá ztá k fel, mivel a budapesti, illetve
budapesti kö rnyé ki tú lzsú foló dó telepü lé sek kitelepü lő né pessé gé nek
kitü ntetett cé lpontjá vá vá lt. A tá rsadalmi‑ é s gazdasá gi á trendező dé snek
kö szö nhető en a mező gazdasá g kisebb hangsú llyal van jelen a
telepü lé sen, mint Tiszaladá nyon, nem csak azé rt, mert a betelepü lő k
jellemző en nem foglalkoznak gazdá lkodá ssal, hanem azé rt is, mert az
„ő slakosok” is fokozatosan felhagynak a termelé ssel.
Eredmé nyeink alapjá n a megké rdezett há ztartá sok 74%‑á nak van
konyhakertje, 67,5% termel valamilyen nö vé nyi termé ket, 32,5% tart
á llatot, 40%‑á nak van fö ldterü lete a konyhakerten kı́vü l (ebbő l 20,5%
mű veli is a terü letet, ami kifejezetten az itt hagyomá nyos sző lő ‑
termelé ssel van ö sszefü ggé sben). Mindemellett a vá laszadó há ztartá sok
25,4%‑ a nem termel semmit/nem tart á llatot.
Termé szetesen má r itt is vizsgá ltuk, hogy a Covid já rvá ny hatá sá ra
vá ltoztattak‑e valamit a gazdá lkodó i szoká saikon a megké rdezettek.
Mikö zben kö zel egytized nem vá laszolt, az eredmé nyek alapjá n (4. á bra)
a megké rdezett há ztartá sok alapvető en (83%) nem vá ltoztattak az
é lelmiszer‑alapanyag termelé sü kö n.
4. á bra: A vá laszadó há ztartá sok megoszlá sa a Covid helyzetre adott gazdá lkodó i
vá laszreakció k alapjá n Pá zmá ndon (%)
Nem válaszolt

13%

Több lett a haszonállat

1%

Növelte a növénytermesztést

Haszonállat tartásba fogott

2%

0%

Zöldség/gyümölcs termesztésébe kezdett

1%

Nem változott

83%
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Forrá s: A szerző sajá t kutatá sa é s szerkeszté se, 2022

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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Itt is megá llapı́tható , hogy a gazdá lkodá s elkezdé se, mint a
kihı́vá sokra adott vá lasz gyakorlatilag nem volt é rzé kelhető egy‑ké t
há ztartá stó l eltekintve, illetve ugyanilyen elenyé sző azok ará nya, akik
a termelé s nö velé sé vel reagá ltak a já rvá nyra.
Szinté n vizsgá ltuk a helyi termé kekhez való viszonyulá st,
kapcsoló dá st, kü lö nö sen mivel má r voltak elő zetes informá ció ink
arró l, hogy a bevá sá rló kö zö ssé gek, illetve a helyi termelő k kü lö nleges
szerepet tö ltenek be a telepü lé sen (ld. errő l Treutz, 2013). A helyi
termelő k ezen pozı́ció já t a betelepü lő né pessé g (kö ztü k egyé bké nt
né há ny ú j termelő vel) tová bb erő sı́tette.
Eredmé nyeink alapjá n (5. á bra) a megké rdezett há ztartá sok alig
egytizede nyilatkozott csak ú gy, hogy nem ismer helyben elő á llı́tott
termé ket. Kö zel 90%‑uk azonban egyé rtelmű en ismerik ezeket. A
legnagyobb ará nyban a zö ldsé geket azonosı́tottá k be, tehá t ezek a
helyi termé kek a legismertebbek a faluban.
5. á bra: A pá zmá ndi há ztartá sok megoszlá sa a helyi termé kek ismerete alapjá n (%)
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Ebben jelentő s szerepet já tszik a hagyomá nyos, szabadfö ldi illetve
fó liá s termelé st folytató gazdasá gok jelenlé te, de kiemelhető pá r
olyan ú j iatal gazdá lkodó is, akik csatlakozni szerettek volna az itteni
agrá r‑hagyomá nyokhoz, kiszolgá lni a betelepü lő lakossá g nö vekvő
igé nyit, koncentrá lva a rö vid ellá tá si lá ncok, valamint az ö koló giai
gazdá lkodá s á ltal nyú jtott versenyelő nyö kre. Itt is igaz volt, hogy akik
a termé keket ismerté k, azok ezeket jellemző en vá sá roljá k is
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(gyakorlatilag a vá laszadó csalá dok há romnegyede), é s az 1‑4 ská lá n
tö rté nő é rté kelé sné l (ahol 1 volt a legrosszabb, é s 4 a legjobb
minő sı́té s) gyakorlatilag minden helyi termé ket 4‑esre é rté keltek. A
termé keket Pá zmá ndon is jellemző en há ztó l vá sá roljá k meg.

Következtetések
Az á ltalunk vizsgá lt falvak tö rté nelmü ket tekintve hagyomá nyos
agrá r beá llı́tottsá gú telepü lé sek voltak. Napjainkra az agrá rjelleg
veszı́tett karakteré bő l, Tiszaladá nyon kisebb mé rté kben, Pá zmá ndon
jellemző bben. Nyı́lvá n ezeket a vá ltozá sokat a loká lis adottsá gok, a
fö ldrajzi elhelyezkedé s, a helyi gazdasá g é s tá rsadalom sajá tossá gai
má s‑má s mó don befolyá soltá k. Mikö zben a gazdá lkodá s visszaesé se ‑
ha nem is azonos mé rté kben ‑ mindké t helyszı́nen jellemző ,
talá lkozhatunk olyan há ztartá sokkal, melyek fő /mellé ká llá sban, vagy
há ztá ji gazdá lkodá s formá já ban mé g termelnek. A ké t telepü lé s
pé ldá já n keresztü l ú gy tapasztaltuk, az egyé bké nt is termelő
gazdá lkodó k alapvető en nem vá ltoztattak termelő i szoká saikon a
Covid já rvá ny hatá sá ra, é s azon folyamatot sem sikerü lt tetten é rni,
hogy a pandé mia okozta kö rü lmé nyek hatá sá ra korá bban nem
termelő há ztartá sok gazdá lkodá sba fogtak volna.
Mindezekkel pá rhuzamosan azonban ‑ é s ehhez a megá llapı́tá shoz
a falukutatá sok sorá n lefolytatott interjú kra is alapozhatunk ‑ a helyi
termé kek felé rté kelő dé sé t tapasztaltuk. Mindezek okaké nt a rö vid
ellá tá si lá ncok felé rté kelő dé sé t, a termelő kkel (é s a termé kkel) való
kö zvetlen kapcsolat egyre fontosabbá vá lá sá t nevesı́thetjü k.
Megá llapı́tottuk, hogy bá r ezek a tendenciá k má r a já rvá ny kitö ré se
elő tt is jellemző k voltak, a pandé mia felerő sı́tette azokat. A folyamat
kü lö nö sen tetten é rhető a faluba kö ltö ző vá rosi né pessé g szoká sai
menté n (Pá zmá nd), de a gazdá lkodá si szoká sait jobban megő rző
Tiszaladá ny eseté n is kimutatható .
Bá r termé szetesen ú gy vé ljü k, hogy a té ma kutatá sa á tfogó é s
á ltalá nos terü leti kiterjeszté st igé nyel, ú gy lá tjuk, mindezen
folyamatok megerő sı́tik a mező gazdasá gi termelé s, alapanyag
elő á llı́tá s,
a
helyi
termé kek
vidé kgazdasá gban
já tszott
versenyké pessé gi szerepé t, a komplex vidé kbiztonsá gban betö ltö tt
kulcs‑pozı́ció já t, amit a covid első sorban a fogyasztó i oldalon, a
fokozó dó keresleti preferenciá kon keresztü l befolyá solt.
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Istraž ivanja.
https://doi.org/10.1080/1331677X.
2021.1919542
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térségekben. Tér és Tá rsadalom 3‑4. pp. 111‑137.
Tohidyan, F. S. – Rezaei‑Moghaddam, K. (2019): Multifunctional agriculture:
an approach for entrepreneurship development of agricultural sector.
Journal of Global Entrepreneurship Research 9. pp. 9‑23.
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A Falukonferencia harmadik napjá n tartott panel a helyes
termé szeti erő forrá s‑gazdá lkodá s lehető sé geit vizsgá lta, a helyi
erő forrá sok feltá rá sá val, hasznosı́tá si, lehető sé geivel foglalkozott. A
panelbeszé lgeté s egy rendkı́vü l kon liktusokkal terhelt terü let
regioná lis fenntartható sá gi aspektusait já rta kö rü l. A dé lelő ttö t a
szervező k gondolaté bresztő nek szá ntá k, egyfajta ú jı́tá snak a
konferencia keretein belü l.
A panelbeszé lgeté s ré sztvevő i voltak:
S

‑K

B

BARKE Iris Kft. ü gyvezető je.

, humá nö koló gus, oktató ‑taná csadó ,

P
, tudomá nyos munkatá rs, ELKH KRTK Regioná lis
Kutatá sok Inté zete.
P

T
, zooló gus, termé szetvé delmi szaké rtő , Magyar
Biodiverzitá s‑kutató Tá rsasá g elnö ke.
K

D

I

T

G

, termé szetvé delmi szaké rtő , RENATUR ü gyvezető je.
, villamosmé rnö k, Egyesü let Madocsá é rt elnö ke.

A helyes termé szeti erő forrá s‑gazdá lkodá s sorá n szá mos olyan
nehé zsé g merü l fel, amelynek megvá laszolá sa sorá n gyakran ú jabb é s
ú jabb ké rdé sek merü lhetnek fel, s szá mos kon liktusforrá ssal
talá lkozhatunk. Gyakori vita má r az is, hogy a termé szeti elemeket
lehet‑e erő forrá ské nt kezelni, s ha igen milyen mé rté kben é s mó don.
Nincs egyé rtelmű vá lasz arra vonatkozó an sem, hogy ki dö nthet
ezekrő l a ké rdé sekrő l, a termé szeti elemek „tulajdonosa”: az á llam, az
ö nkormá nyzat vagy az adott terü let fenntartó ja, esetleg mindenki/
bá rki má s? A termé szeti elemek erő forrá ské nt való kezelé se sorá n
megjelenő gazdasá gi haszon é lvező i, valamint a felhaszná lá suk sorá n
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keletkezett kon liktusok, illetve a ká rok elszenvedő i tö bbsé gé ben nem
azonos halmazt ké pviselnek. Mi tö rté nik, ha mindezen ké rdé st
egyké nt kezelü nk, az ö koszociá lis piacgazdasá gi modellt alapul vé ve?
Megjelenhet‑e egyszerre az ö koló gia, a mé ltá nyossá g é s a
haté konysá g, ha a gazdasá g mű kö dé sé t vesszü k alapul? Mit
jelenthetnek a reá lis tá rsadalmi igé nyek a termé szeti erő forrá sok
kezelé se, felhaszná lá sa sorá n?
Ezen dilemmá kat alapul vé ve a panel sorá n má s‑má s szemszö gbő l
igyekeztek a ré szvevő k megvilá gı́tani azt, hogy mié rt is kell ezen
ké rdé sekrő l (termé szetvé delem, fenntartható sá g, termé szetes
ö kosziszté má k, tá rsadalmi kihı́vá sok, jó lé t é s jó llé t, é letminő sé g stb.)
beszé lgetni.
A kapcsoló dá si pontok é s szemlé letek ü tkö zteté se sorá n az első
felveté s az ö koló gia é s ö konó mia, a termé szet/termé szetvé delem é s a
gazdasá gi oldal kö zö tt lejá tszó dó folyamatok á ttekinté se. Ezen
tengely menté n pé ldá k segı́tsé gé vel lehetne leginká bb felvillantani a
lé nyeges elté ré seket. Az é rdligeti (szabadidő s) tó pé ldá ja az emberi
igé nyek mestersé ges feltá masztá sá ró l szó lt, amely má r termé szeti
kon liktusokat is okozott. Gazdasá gi oldalró l az igé nyek jogossá gá t a
haszná lattal igazoljá k (amely a legtö bb esetben nem reá lis, gazdasá gi
hasznuk nem szá mottevő ). Az é rdi vá rosfejleszté si koncepció „zö ld”
vonala egy mocsá rré ti é lő vilá g helyé re tervezett mestersé ges tavat,
impozá ns mé retű beruhá zá s kereté ben. De ennek a tó nak nincs olyan
eleme, ami beleillene egy kiegyensú lyozott ö koló giai kö rnyezetbe:
vı́zbetá plá lá sa idő szakos vı́zhozamú vı́zfolyá sokra é pü lt, nagy ré sze a
talajvı́zbő l tá plá lkozik. A tó seké ly, nincs megfelelő á tmosá sa; az
autó pá lyá k kö zelsé ge (só zá sa) miatt nem megfelelő a vı́z minő sé ge –
ez okozhatta az algá sodá st, amely hosszú tá von szá mos plusz
kö ltsé get
(mű szaki
ú jı́tá sokat)
jelent.
Ezen
ponton
visszakanyarodhatunk ahhoz a ké rdé shez, hogy az Erdi Vá rosligetben
jelen lé vő vı́zmennyisé g haszná lható ‑e erő forrá ské nt, azaz pl. szolgá l‑
e rekreá ció s cé lokat. Nagyon nehé z – az urbá nus igé nyeknek való
megfelelteté s miatt is – a rekreá ció s cé lokat de iniá lni; mivel a
jelenlegi terü let egy legelő ké nt/zö ldterü letké nt lehet alkalmasabb
lett volna erre, mint jelenlegi formá já ban. A beruhá zá s negyedik
é vé ben ú gy tapasztaljá k a szakemberek, hogy az ö koló giai
fenntartható sá g nem teljesü lt. Ezen pé ldá ná l maradva szemlé letes a
kü lö nfé le invazı́v nö vé ny‑ é s á llatfajok gyors é s á ltalá nos jelenlé te; az
é rdi kisá llatkereskedé sek gazdasá gi vá lsá g idejé n tö rté nő bezá rá sa é s
az á llatok (pl. az é kszerteknő sö k é s a mocsá rrá kok) termé szetbe való
be‑é s elengedé se ö koló giai katasztró fá hoz vezetett; hosszú tá von
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fenntarthatatlanná té ve a tavat é s annak kö rnyezeté t. Az invazı́v fajok
termé szet‑ é s egyé b ká rosı́tó tevé kenysé gé t vilá gı́totta meg a
gyalogaká c pé ldá ja is; melynek gyö ké rzete nagyon erő s é s
á thatolhatatlan bozó tot alkot, megszü ntetve azt az é letformá t é s
ö kosziszté má t amely pl. az á rté ri legelteté sre alapozó dott.
A má sodik felvezeté s, Madocsa pé ldá já n keresztü l, a tá rsadalmi
egyezeteté sre helyezte a hangsú lyt. 2017‑ben az ö nkormá nyzat a falu
legjobb szá ntó fö ldjé t (140 hektá ros terü let) bá nyatelekké
nyilvá nı́totta. A vá llalkozó 40 é vig kavics‑ é s homokbá nyá szatot akart
vé gezni, az ő szemszö gé bő l hangsú lyozva a pozitı́vumokat: adó bevé tel,
munkalehető sé g, horgá sztó stb. A Madocsá é rt Egyesü let ebben az
idő szakban inté zmé nyesedett, első dleges, de nem egyetlen
feladatá nak a bá nya elleni harcot tekintette. Az egyesü let tagjai
kü lö nbö ző szaké rtő kkel vetté k fel a kapcsolatot, illetve sajá t maguk is
tanulni kezdtek, hogy megé rtsé k mi ö vezheti egy bá nyanyitá si
folyamatot. Egyik negatı́vum a kü lszı́ni fejté s sorá n megjelenő
depresszió s tö lcsé r, ami a kö rnyező talajbó l szı́vja el a talajvizet. Ennek
a té nyező nek a bemutatá sa azé rt kiemelten fontos, mivel a telepü lé sen
é lő k nagy ré sze mé g mindig fő megé lheté si forrá ské nt a
mező gazdasá got jelö li meg, Kiemelt terü letké nt kellett vizsgá lni azt is,
hogy a bá nyá szat, mint tá jhaszná lat a jö vő t jelenti‑e a telepü lé sen é lő k
szá má ra – amelyrő l ő k maguk meg sem lettek ké rdezve. Emiatt az
egyesü let né pszavazá st is kezdemé nyezett, egé szen sikeres é s
egyö ntetű vé lemé ny keletkezett. A lakossá g 72%‑a vett ré szt a
szavazá son é s 96%‑os volt az elutası́tá s. Egyé rtelmű vé lemé ny
szü letett, de az eredmé ny a telepü lé s jö vő ké pé t is megvá ltoztatta
ezá ltal. Madocsa szerencsé s fö ldrajzi fekvé sé nek kö szö nhető en az
identitá sá nak ré szé t ké pezi a Duna; az á rvı́zvé delmi tö lté s miatt
kialakı́tott aszfaltozott utak keré kpá rú tké nt is funkcioná lnak, amely a
rekreá ció t kereső k szá má ra idilli kö rnyezetet eredmé nyezett. A
tá rsadalmi oldal szempontjá bó l kiemelendő megoldá s lehet a lakossá g
é rdekeltté té tele a sajá t kö rnyezet fenntartá sa, javı́tá sa é rdeké ben.
Egy‑egy telepü lé s identitá sá hoz hozzá tartozik a tá jké p is, ı́gy ezeket az
é rté keket, az erő forrá sait (erő forrá sait?) meg kell vé denie aká r a
gazdasá gi é rdekek ellené re is. Ezen pé lda az informá ció hiá ny okozta
kommuniká ció s zavarokra é s a megelő zé s fontossá gá ra vilá gı́tott rá . A
beszé lgeté s arra mutatott rá , hogy a termé szetvé delem sorá n
kiemelten kezelendő a munkamegosztá s, kö zö s szerepvá llalá s,
nyitottsá g a civilek, civil szervezetek é s az ö nkormá nyzatok kö zö tt; a
haté kony együ ttmű kö dé s hozhatná el a kollektı́v sikert. Igy a
tá rsadalmi szö vet minden szá la megerő sı́té sre kerü lne.
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A harmadik pé lda a Sé d‑patak esete: a Veszpré men á tfolyó é s a
Sió ba ö mlő vı́zfolyá s eredetileg karsztos forrá sbó l tá plá lkozott.
Tö bbfé le hasznosı́tá si forma é s rendezé si elv lé tezett az elmú lt 200
é vben a patakra vonatkozó an; má ra egy leszű kü lt é letterű ,
tö bbsé gé ben mestersé ges vı́zfolyá st lá thatunk, amely é vtizedeken
keresztü l a vegyiü zemek csatorná jaké nt szolgá lt. A patak jelenlegi
ká rmentesı́té si folyamata (nehé zfé mektő l való megtisztı́tá s) sorá n a
halfauna nagy ré sze veszé lybe kerü lt. Ré szleges megoldá ské nt kő bő l
sarkantyú kat é pı́tettek a mederbe, amely a halaknak mestersé ges
ü regeket teremt. A folyamatban ı́gy egy eldö ntö tt helyzetbe sikerü lt
pozitı́v mó don beavatkozni, é lő helyeket teremteni, fenntartani. A
termé szet ö nregenerá ló dó ké pessé gé t alapul vé ve a szaké rtő knek
kellő alá zattal é s felké szü ltsé ggel kell az ilyen é s ehhez hasonló
helyzeteket kezelni.
A fenntartható regioná lis fejlő dé st hangsú lyozva Gyű rű fű pé ldá ja is
felmerü lt. A 90‑es é vek elejé n ö nszervező dő kezdemé nyezé ské nt
indult a helyben helyiké nt jó l é rzem magam é leté rzé s meghonosı́tá sa.
A kö zö ssé g mé gsem volt ké pes teljes mé rté kben integrá ló dni sem a
tá jba, sem a telepü lé si egysé gbe (hiá nyzó té nyező ké nt merü lhetett fel
a bizalom, a tudá sá tadá s, az informá ció ).
A panel fő ü zenete: az erő forrá shasznosı́tá s sorá n kompetenciá kra,
kommuniká ció ra, koordiná ció ra é s kompromisszumokra van szü ksé g
a kö rnyezeti é s a gazdasá gi fenntartható sá g prioritá sa mellett.
Helyben mindenké ppen az identitá s ré szé vé kell tenni a termé szeti
erő forrá sokat, mint é rté keket. A 21. szá zad kihı́vá saira adhatná nak
vá laszt azon bevá lt gyakorlatok, ahol helyi é s regioná lis kö zö ssé gek,
vá llalkozó k é s ö nkormá nyzatok teljeskö rű en ismerté k meg té rsé gü k
adottsá gait é s a helyi termé szeti erő forrá sok kezelé sé re,
menedzsmentjé re is igyelmet fordı́tottak. Elő nyben vannak azok a
telepü lé sek, ahol tudatosan terveznek é s az é rintettek
kommuniká lnak egymá ssal az erő forrá sok haszná latró l, teret adva
ezzel a fenntartható jö vő ké pek é s é letminő sé get javı́tó szcená rió k
kialakı́tá sá nak.
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Absztrakt
Vidé ki telepü lé seink differenciá ló dá si folyamatait szá mos
statisztikai, elmé leti é s gyakorlati pé ldá val is alá tá maszthatjuk. A
falvak á talakulá sa mind izikai, mind gazdasá gi, mind tá rsadalmi
szfé rá ikat tekintve lá tvá nyos volt a 20. szá zad má sodik felé tő l egé szen
napjainkig, azonban az á talakulá s mé lyebb, tá rsadalmi há tteré t sok
esetben nehezen adjá k vissza a rendelkezé sre á lló adatok. A Pierre
Bourdieu á ltal bevezetett habitus fogalma olyan megkö zelı́té st hozott
mind a szocioló gia, mind a tá rsadalomfö ldrajz fogalomrendszeré be,
ami igyekezett a té rhaszná lat sajá tossá gait a tá rsadalmi tő ke,
kulturá lis tő ke, gazdasá gi tő ke é s szimbolikus tő ke egyé ni é s
csoportos formá ival leı́rni. A habitusanalı́zis beé pü lé sé t a
vidé kkutatá sokba Peter Dirksmeiernek kö szö nhetjü k, aki egy sajá tos
mó dszertannal, a re lexı́v fotográ ia eszkö zé vel igyekezett
meghatá rozni bajor falvak lakosainak habitusá t.
Magyarorszá gon a vidé kfö ldrajz terü leté n kevé ssé jelennek meg
olyan vizuá lis elemzé si mó dszerek, amelyek segı́tsé gé vel
meghatá rozható vá
vá lik
egy‑egy
telepü lé s
tá rsadalmi
differenciá ló dá sá nak é rté kelé se, illetve ezen keresztü l a falu
vá rosiasodá sá nak, vagy é ppen (re)ruralizá ló dá sá nak há ttere.
Kutatá sunkban a Paksi já rá s terü leté n talá lható Gerjen nevű
kö zsé gben vé geztü nk mó dszertani szempontbó l kı́sé rleti vizsgá latot.
Ennek sorá n igyekeztü nk egy ké rdő ı́v segı́tsé gé vel felmé rni a lakosok
tá rsadalmi stá tuszá t, mobilitá sá t é s a re lexı́v fotográ ia sajá tos
alkalmazá sá val a vá laszadó k rurá lis vagy urbá nus habitusá t.
Vizsgá latunkkal a kö vetkező ké rdé seket igyekeztü nk megvá laszolni:
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Hova pozı́cioná lható Gerjen tá rsadalma? Mennyire hathat egy
iparvá ros kö zvetlen szomszé dsá ga a mindennapi é letre? Hol hú zható
meg a hatá r vá ros é s falu kö zö tt?

Bevezetés
Rurá lis tereink vizsgá latá ban má r klasszikus fogalompá rké nt
emelhetjü k ki a vá ros‑vidé k ellenté tpá rt, ami a vonatkozó
kutatá sokban gyakran de inı́ció s eszkö zké nt is megjelenik (Lennert,
2017; Woods, 2004). Habá r az elmú lt é vek, é vtizedek szá mos ú j,
komplexebb megkö zelı́té sben é rtelmezik a té rtı́pust, a kutatá si
gyakorlatban ı́gy is sokszor ü tkö zhet a kutató lehatá rolá si
problé má kba (Ková cs–Farkas–Perger, 2015). Nehé z feladat ugyanis
pont a rurá lis terek globalizá ció ja é s deruralizá ció ja miatt elhatá rolni
urbá nus té rtı́pusok egy jelentő s ré szé tő l (Halfacree, 2007; Pirisi–
Tró csá nyi, 2015). Mindennek há tteré ben a vidé ki tá rsadalom
differenciá ló dá sa, illetve az ı́gy lé trejö vő vidé ki tá rsadalmak tö bbré tű
té ralkotó tevé kenysé ge á llhat. A folyamat eredmé nye egy vá rosias
vidé k, amelyben keverednek mind a tradicioná lis vidé ki, valamint a
modern é s posztmodern rurá lis terek sajá tossá gai (Marsden–Lowe–
Whatmore, 1990). A tá rsadalmi terek á talakulá sa szá mos ké rdé st
vethet fel, melyek leginká bb azt az alapvető problé má t já rjá k kö rü l,
hogy vajon a fö ldrajz klasszikus eszkö zei ké pesek lehetnek‑e egy
fragmentá lt, differenciá ló dó tá rsadalmi teret marká nsan elvá lasztani
bá rmely má s té rtı́pustó l.
A tá rsadalmi habitusvizsgá latok soká ig csak kö zvetett mó don
jelennek meg a fö ldrajzi diskurzusban. A habitus Bourdieu (1991)
nyomá n egy komplex, mind egyé ni, mind kö zö ssé gi, mind tá rsadalmi
fejlő dé si folyamat eredmé nye, melyet a kü lö nbö ző , Bourdieu á ltal
meghatá rozott tő kejavak kompozı́ció ja ad. Ami a fö ldrajzi kutatá sok
szempontjá bó l kiemelkedő jelentő sé ggel bı́r, az a tá rsadalmi habitus
té rhaszná latra vonatkozó marká ns hatá sa. Bourdieu modelljé ben a
kü lö nbö ző habitusú tá rsadalmi csoportok ugyanis té rben
koncentrá ltan jelennek meg, illetve elté rő jellegű é s é rté ktartalmú
tereket hoznak lé tre (termelnek) (Bourdieu, 1991). A
habituselmé leteket a rurá lis terek elemzé sé be Peter Dirksmeier
(2009) vezeti be, aki megkü lö nbö zteti a vá rosi é s a vidé ki habitust,
majd teszteli ezzel kapcsolatos hipoté ziseit Bajororszá g rurá lis
tereiben. Dirksmeier habitusfogalma tehá t hatá rozottan té rtı́pushoz
kö tö tt, é s azt felté telezi, hogy a vá rosi é s vidé ki terek sajá tos
tá rsadalmainak elvá lasztá sa az ott é lő tá rsadalmak habitusá val
é rhető el. Kutatá sá ban azonban nem első sorban a ké t té rtı́pus kö zö tti
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hatá rt igyekszik meghú zni, hanem az urbá nus habitus megjelené si
formá it elemzi kutatá si terü leté n (Dirksmeier, 2009). Az urbá nus
habitus vizsgá latá hoz egy, a fogalmi rendszerben má r ismert
mó dszert, a re lexı́v fotográ iá t alkalmaz (Dirksmeier, 2007). A
re lexı́v fotográ ia egy kvalitatı́v mintavé teli eszkö z, mely sorá n a
kutató interjú t ké szı́t terepen. Az interjú nak azonban sajá tos
struktú rá ja van, ugyanis az interjú alanyok egy fotó t ké szı́tenek (ami
ké szü lhet bá rmirő l), majd ezt mutatjá k be ré szletesen, é rté kelik,
kö rü lı́rjá k stb. A pszicholó giá bó l á tvett mó dszertan ezá ltal leginká bb
azt ké pes mé rni, hogy a vá laszadó milyen mé lysé gben ké pes beszé lni
egy á ltala ké szı́tett é s szá má ra fontosnak ı́té lt fé nyké prő l (ı́gy
hatá rozva meg a habitusá t), tová bbá mé ri ezen keresztü l a té rrő l
kialakı́tott imá zst, a té rreprezentá ció t is. Vé gü l, de nem utolsó sorban,
az is sokat elmond az interjú alanyró l, hogy pontosan mirő l ké szı́t
fé nyké peket. A mó dszertan olyan mó don is mű kö dhet, amennyiben
ugyanazokat a fotó kat kapjá k ké zhez az interjú alanyok (tehá t nem ő k
fé nyké peznek), é s ezekrő l kell beszé lniü k. Ezzel a mó dszerrel
kö nnyebben ö sszehasonlı́tható vá vá lnak a vá laszok, viszont kevé sbé
jelenik meg a fö ldrajzi té r reprezentá ció ja, mint szempont.
Magyarorszá g vidé ki tereinek á talakulá sa sorá n szinté n elő té rbe
kerü lnek a falvak urbanitá sá ra vonatkozó diskurzusok. Ezek azonban
vagy olyan terek vizsgá latá ra fó kuszá lnak, amelyek valamely vá rosi
vonzá skö rzet ré szé t ké pezik é s a szuburbanizá ció folyamatá ban
é rintettek, vagy a telepü lé s fejlettsé gé t é s funkcionalitá sá t vizsgá ljá k
(Beluszky–Bajmó cy–Csatá ri 2011; Enyedi, 2012). Ujabb csoportba
sorolható k a dezurbanizá ció magyarorszá gi eseteit feldolgozó
tanulmá nyok (Bajmó cy et al., 2011). Vé gü l, de nem utolsó sorban
olyan telepü lé sek vizsgá lata sorá n kerü l elő té rbe a ké rdé s, amelyek a
vá rossá vá lá s folyamatá ban vagy sikeresen nyerik el vá rosi rangjukat,
vagy é ppen vesztesekké nt kerü lnek ki az eljá rá sbó l (Konecka‑
Szydłowska–Tró csá nyi–Pirisi,
2018).
Kevé sbé
talá lkozunk
ugyanakkor olyan vizsgá latokkal, amelyek az urbanitá s é s esetleges
vá rosiasodá s kapujá ban á lló falvak sajá tossá gait nem a telepü lé s
funkció in keresztü l, hanem a tá rsadalmi csoporttulajdonsá gok
alapjá n vizsgá ljá k. Nehé z feladat, hiszen ritká n adható elő rejelzé s
arra vonatkozó an, hogy mikor é s hogyan indulhat meg egy‑egy vidé ki
telepü lé s deruralizá ció ja. Kutatá sunkban egy ilyen ritká n adó dó
lehető sé ggel é ltü nk Gerjen eseté ben, ahol mind az ö nkormá nyzat,
mind a telepü lé sen é lő k ü dvö zö lté k a paksi atomerő mű bő vı́té sé re
vonatkozó terveket, hiszen ettő l remé lik a jö vő beli fellendü lé st,
né pessé ggyarapodá st é s modernizá ció t.
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Vizsgá latunkban arra fó kuszá ltunk, hogy egy Paks vá rosá val
szomszé dos zsá kfalu tá rsadalma mennyiben vá rosias vagy é ppen
falusias a beruhá zá sok kü szö bé n. Mindennek jelentő sé gé t
kutató csoportunk abban lá tta, hogy vajon egy Gerjen tı́pusú hely
tá rsadalma felké szü lt‑e egy olyan demográ iai vá ltozá sra, amit az ú j
fejleszté sek hozhatnak? Vé lemé nyü nk szerint a telepü lé s
tá rsadalmá nak urbá nus habitusa rugalmasabbá é s befogadó bbá
teheti a telepü lé st, mı́g a tá rsadalom rurá lis habitusa egy
kon liktusoktó l terhelt, meghasadt tá rsadalmat é s a telepü lé s
differenciá ló dá sá t eredmé nyező tranzitot felté telez. Ezzel együ tt
igyekeztü nk felmé rni a falu lakó inak tá rsadalmi stá tusá t, mobilitá sá t
é s telepü lé srő l kialakı́tott reprezentá ció it, majd ezeket ö sszevetni a
habituselemzé ssel.

Gerjenről
Gerjen egy Dunaparton fekvő , Tolna megyei telepü lé s a Paksi
já rá sban a vá rostó l dé lre. A falu 2018‑ban (a kutatá s é vé ben) 1184
lakossal rendelkezett (ksh.hu), azó ta ez a szá m nem egyenletes
fogyá ssal, de ö sszessé gé ben 25 fő vel csö kkent 2021‑re. Az, hogy a
telepü lé s Paks dé li hatá rá ban, az atomerő mű hö z kö zel fekszik,
meghatá rozó szerepet tö lt be a telepü lé sen a munkavá llalá s
szempontjá bó l. Fekvé sé t tekintve egy zsá ktelepü lé s, ami fejlő dé sé t
sok szempontbó l megnehezı́ti. Mindezek ellené re a telepü lé sen
magas szá mban talá lunk kisvá llalkozá sokat, amelyek bá r alacsony
munkaerő ‑befogadó ké pessé ggel bı́rnak, egy falu szá má ra lá tható
mé rté kben ké pesek munkahelyet kı́ná lni. A 10‑19 fő s, valamint a 20‑
49 fő s vá llalkozá sok szá ma azonban ö sszesen csupá n há rom, 50 fő né l
magasabb szá mú alkalmazottal rendelkező vá llalkozá s pedig nincs a
faluban. A telepü lé sen ö sszesen 582 alkalmazott, 37 á llá skereső , 11
kö zfoglalkoztatott, é s 227 ö regsé gi nyugdı́jban ré szesü lő é lt 2019‑es
adatok alapjá n (teir.hu). Megá llapı́tható mindezek alapjá n, hogy
Gerjen munkaerő piaci helyzete az á tlagostó l jobb é rté keket mutat.
Ugyanakkor a lakossá g koreloszlá sa má r kevé sbé ideá lis, a né pessé g
kevesebb, mint 15%‑a 0‑14 é ves, mı́g a 65 é ven felü liek ará nya a
né pessé gen belü l majdnem 18%. Gerjen fejlő dé sé nek egyik fő
té nyező je az atomerő mű volt, ı́gy é rthető okokbó l jelentő s
fellendü lé st vá r a telepü lé s vezeté se a bő vı́té sé vel kapcsolatos
munká latoktó l (Keune–Tó th, 2001; Szabó –Varga, 2001). A
polgá rmester a projekt kezdé sé tő l é s kivitelezé sé tő l a gerjeni
lakossá g gyors gyarapodá sá t vá rja mind szá má ban, mind anyagi
helyzetü kben, amit a telepü lé sszerkezeti terv mó dosı́tá sá val,
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lakó telepek é s ú j kö zö ssé gi terek tervezé sé vel ké szı́tene elő . A falu
ugyanakkor jelenleg mind a helyben elé rhető szolgá ltatá sok,
inté zmé nyek, gazdasá gi lé tesı́tmé nyek stb., valamint a helyi
tá rsadalom szempontjá bó l rendkı́vü l tipikus rurá lis telepü lé ské nt
ı́rható le.

Módszertan
A kutatá sban egy, a Peter Dirksmeier á ltal leı́rt habitusvizsgá lat
ú jszerű megkö zelı́té sé t alkalmaztuk, ami a re lexı́v fotográ ia egy
sajá tos alkalmazá sá t jelentette. A re lexı́v fotográ ia mó dszere
alkalmasnak bizonyult arra, hogy a kutatá sban ré sztvevő k tá rsadalmi
habitusá t meghatá rozzá k. A Gerjenben zajló tá rsadalomfö ldrajzi
kutatá s kereté ben fotó k ké szı́té se é s interjú zá s helyett ké rdő ı́ves
felmé ré st vé geztü nk, melynek re lexı́v fotográ ia blokkjá ban ö sszesen
hat ké psorozatot kellett a vá laszadó knak aszerint sorba rendezni,
hogy mennyire é rzik otthonosnak, szimpatikusnak, lakó helyü k
szempontjá bó l ideá lisnak a lá tottakat. Mivel a kutatá sunk sorá n a
vá laszadó k é s ı́gy a telepü lé s tá rsadalmá nak urbá nus vagy rurá lis
habitusá t igyekeztü nk meghatá rozni, ı́gy aszerint vá logattuk ö ssze a
fotó sorozatokat, hogy azok a vá rosias‑falusias telepü lé sjelleg ská lá já n
elhelyezhető k legyenek. A hat fotó sorozat té má já t a lakó hely, utcaké p,
kereskedelem, kö zterü let, rekreá ció s té r, valamint egé szsé gü gyi
inté zmé nyek jelentetté k (Csiszá r, 2019). A ké rdő ı́v é rté kelé se sorá n
bepontoztuk a ké psorozatok sorrendjé t, amit a vá laszadó k á llı́tottak
fel. A legmagasabb é rté kelé st azok a sorrendek kaptá k, amelyek a
vá rosiasabb é rté krendet tü krö znek. Ugyanakkor nem csupá n az
á ltalunk felá llı́tott sorrendet é rté keltü k magas pontszá mmal, hanem
tö bb variá ció t is urbá nus habitussal azonosı́tottunk. A legfő bb
szempontot ennek kapcsá n az jelentette, hogy vá rosias é s rurá lis
ké pek há nyadik helyezé st é rté k el a sorrend felá llı́tá sakor, illetve
dö ntő jelentő sé get tulajdonı́tottunk annak, hogy a legvá rosiasabb é s
legrurá lisabb ké p há nyadik helyezé st é rte el a kitö ltő k szerint.
Minden lehetsé ges variá ció t egyesé vel pontoztunk, ı́gy mind a hat
ké psorozathoz ö sszesen né gy kategó riá t tudtunk lé trehozni. Há rom
sorozatvariá ció t urbá nuské nt hatá roztunk meg, ezeket legfeljebb
né gy ponttal é rté keltü k. Az á tmeneti, vagy kö ztes sorrendet há rom,
illetve ké t ponttal, a rurá lis sorrendet egy, vé gü l az abszolú t rurá lis
sorrendet nulla ponttal lá ttuk el. A habitusvizsgá lat pontszá mait ezek
utá n ö sszesı́tettü k, majd az elé rhető legmagasabb pontszá m
ará nyá ban 0 é s 1 kö zé eső é rté keket szá mı́tottunk. Ezek má r a
habitusanalı́zis vé geredmé nyé t tü krö zté k, ahol az egyhez kö zelebbi
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é rté kek urbá nus, a nullá hoz kö zelı́tő k pedig rurá lis habitust
jelentettek. A ké rdő ı́ves felmé ré s egyé b adatait is felhaszná ltuk annak
é rdeké ben, hogy a meghatá rozott habitusé rté keket ö sszevethessü k
má s mutató kkal, pé ldá ul a tá rsadalmi stá tussal, mobilitá ssal é s
demográ iai sajá tossá gokkal is. Ezeket a mutató kat szinté n
pontozá ssal, majd ará nyé rté kekkel igyekeztü nk meghatá rozni.
A 2018 nyará n zajló felmé ré s sorá n ö sszesen 100 ké rdő ı́vet
tö ltö ttü nk ki egy hallgató i kutató csoport segı́tsé gé vel. A ké rdő ı́veket
ő k, a ké rdező biztosok tö ltö tté k ki. Vé letlenszerű mintavé teli mó dszert
alkalmaztunk, mely sorá n ü gyeltü nk a né pessé g sajá tossá gaira kor‑ é s
nemi eloszlá s alapjá n. A felmé ré st a 14 é ven felü li lakossá ggal
vé geztü k. A minta koreloszlá sa javaré szt reprezentatı́v, azonban a
kitö ltő k legnagyobb ará nyban 53 é s 66 é v kö zö ttiek, ı́gy a minta
á tlagé letkora is ará nylag magas, 49 é v, mediá nja pedig 55 é v. A minta
reprezentativitá sá nak tová bbi hiá nyossá ga, hogy a nemi ará ny
tekinteté ben is inká bb a nő k felé hú z, a fé r i kitö ltő k ará nya 35%, mı́g
a nő ké 65%. Ezeket az ará nytalansá gokat igyelembe vettü k az
é rté kelé s sorá n, első sorban a minta koreloszlá sá t, ami a
habitusanalı́zis kapcsá n (ú gy vé ljü k) nagymé rté kben befolyá solta a
kapott eredmé nyeket.

Eredmények
A habitusvizsgá lat eredmé nye ö nmagá ban biztató adatokkal
szolgá lt, a vá laszadó k habitusa normá lis eloszlá si gö rbé t
eredmé nyezett. A legalacsonyabb é rté kkel, vagyis abszolú t rurá lis
habitussal jellemezhető vá laszadó 0,2, a legmagasabb, vagyis urbá nus
habitusú kitö ltő eseté ben 0,87 é rté ket mé rtü nk. Ebbő l arra
kö vetkeztethetü nk, hogy a habitus (ahogy a tá rsadalmi habitus
eseté ben is) nem kizá ró lagos é rté keket mutat, inká bb a kü lö nbö ző ,
habitust meghatá rozó vá ltozó k egymá shoz viszonyı́tott ará nya
hatá rozza meg.
A habitusvizsgá lat elemzé se akkor hozott sok esetben
szé lső sé ges eredmé nyeket, amikor azt ö sszevetettü k a ké rdő ı́vben
mé rt egyé b, tá rsadalmi mutató kkal. Első sorban a vá laszadó k
é letkorá t vettü k alapul, ahol a ké t mutató ö sszefü ggé se gyenge,
‑0,26 é rté kű korrelá ció t mutatott (1. á bra). Ez az ö sszefü ggé s
bizonyult mindazoná ltal a legerő sebbnek az egyé b tá rsadalmi
mutató k kö zö tt. A negatı́v korrelá ció , vagyis az adatsorok ellenté tes
ö sszefü ggé se ugyanakkor ú gy ı́té ltü k meg, hogy a vá rható
eredmé nyek kö zé sorolható , hiszen ez arra utal, hogy a iatalabb
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korosztá ly urbá nus, tehá t magas é rté kekkel, mı́g az idő sebb
korcsoportok rurá lis, alacsony ponté rté kekkel jellemezhető k. A
korrelá ció gyengesé gé t erő sı́ti, hogy a kö zé pkorú vá laszadó k
eseté ben viszont rendkı́vü l vá ltozatos adatokat mé rtü nk, ebben a
csoportban
egyará nt
elő fordultak
urbá nus
é s
rurá lis
habitusé rté kek is. Csupá n a leg iatalabb é s legidő sebb vá laszadó k
kapcsá n hatá rozható meg egyé rtelmű en elő bbiné l a vá rosiasabb,
utó bbiná l a rurá lisabb jelleg.
1. á bra: A vá laszadó k habitusa é letkoruk szerint

Forrá s: A szerző k szerkeszté se

A habitusvizsgá lat elemzé se akkor hozott sok esetben
szé lső sé ges eredmé nyeket, amikor azt ö sszevetettü k a ké rdő ı́vben
mé rt egyé b, tá rsadalmi mutató kkal. Első sorban a vá laszadó k
é letkorá t vettü k alapul, ahol a ké t mutató ö sszefü ggé se gyenge,
‑0,26 é rté kű korrelá ció t mutatott (1. á bra). Ez az ö sszefü ggé s
bizonyult mindazoná ltal a legerő sebbnek az egyé b tá rsadalmi
mutató k kö zö tt. A negatı́v korrelá ció , vagyis az adatsorok ellenté tes
ö sszefü ggé se ugyanakkor ú gy ı́té ltü k meg, hogy a vá rható
eredmé nyek kö zé sorolható , hiszen ez arra utal, hogy a iatalabb
korosztá ly urbá nus, tehá t magas é rté kekkel, mı́g az idő sebb
korcsoportok rurá lis, alacsony ponté rté kekkel jellemezhető k. A
korrelá ció gyengesé gé t erő sı́ti, hogy a kö zé pkorú vá laszadó k
eseté ben viszont rendkı́vü l vá ltozatos adatokat mé rtü nk, ebben a
csoportban egyará nt elő fordultak urbá nus é s rurá lis habitusé rté kek
is. Csupá n a leg iatalabb é s legidő sebb vá laszadó k kapcsá n
hatá rozható meg egyé rtelmű en elő bbiné l a vá rosiasabb, utó bbiná l a
rurá lisabb jelleg.
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A tá rsadalmi stá tus kapcsá n hasonló eredmé nyeket kaptunk, a
habitussal ö sszevetve a ké t adatsor ö sszefü ggé se gyenge, a
korrelá ció é rté ke 0,12 (2. á bra). A tá rsadalmi stá tus kapcsá n
mondhatni, sokkal erő sebb ö sszefü ggé seket vá rtunk elő zetesen,
mivel felté teleztü k, hogy a magasabb stá tushoz urbá nus habitus
tá rsul, kö szö nhető en a stá tusbó l szá rmazó anyagi mozgá sté rnek,
magasabb té rbeli‑ é s tá rsadalmi mobilitá snak. Ezzel szemben a ké t
adatsor ö sszeveté se sorá n ellentmondá sokba ü tkö ztü nk. Amellett,
hogy a korrelá ció rendkı́vü l alacsonynak bizonyult, az urbá nus
habitusú vá laszadó k eseté ben az á tlagosná l valamivel alacsonyabb
tá rsadalmi stá tust azonosı́tottunk. Ennek há tteré ben legfeljebb azt
sejthetjü k, hogy a vá rosiasabb habitus egyé bké nt a leg iatalabb
vá laszadó k eseté ben mutatkozott meg, akik (korukná l, tanuló i vagy
hallgató i stá tuszukná l fogva) alacsonyabb stá tussal jellemezhető k
emiatt. Erdekes ugyanakkor az, hogy a tá rsadalmi stá tus é s az
urbá nus vagy rurá lis habitus ezek alapjá n nincs ö sszefü ggé sben
egymá ssal.
2. á bra: A vá laszadó k tá rsadalmi stá tusa é s habitusa

Forrá s: A szerző k szerkeszté se

Vé gü l, de nem utolsó sorban ö sszevetettü k a habitusvizsgá lat
eredmé nyeit a vá laszadó k té rbeli mobilitá sá val is, ahol azonban a
vizsgá lt mutató k kö zü l a leggyengé bb, ‑0,06 korrelá ció t mutató
ö sszefü ggé st kaptuk (3. á bra). Hasonló an a tá rsadalmi stá tushoz,
ezesetben is az urbá nus habitus kapcsá n mé rtü nk az á tlagosná l
alacsonyabb té rbeli mobilitá st. Ennek oká t – hasonló an a tá rsadalmi
stá tushoz – a iatalabb korszerkezetű urbá nus vá laszadó k
sajá tossá gaihoz kö thetjü k. Ezek alapjá n azt is felté telezhetjü k, hogy
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az oktatá snak é s a vele kapcsolatos friss „é lmé nyeknek” lehet
urbá nus habitust formá ló sajá tossá ga, ugyanakkor az tová bbra sem
tisztá zott (legalá bbis jelen vizsgá lat eredmé nyei alapjá n), hogy mié rt
nincs ö sszefü ggé s a magas té rbeli mobilitá s é s az urbá nus habitus
kö zö tt. Egyé bké nt a minta tá rsadalmi stá tusa é s té rbeli mobilitá sa
egymá ssal ö sszefü ggő adatsorok a vizsgá latban, ahogy a ké rdő ı́ves
felmé ré s egyé b mutató i is, csupá n a habitusvizsgá lat eredmé nyeivel
nem sikerü lt kapcsolatot kimutatnunk.
A kutatá s eredmé nyeinek feldolgozá sa sorá n tapasztalt
ellentmondá sokat igyekeztü nk feloldani egy má sik elemzé si
megkö zelı́té s alkalmazá sá val. Ennek kereté ben kiemeltü k a minta
rurá lis, illetve urbá nus habitusú vá laszadó it é s ezt a ké t csoportot
vizsgá ltuk meg beható bban, a ké rdő ı́v fent tá rgyalt é s egyé b
mutató inak segı́tsé gé vel is.
3. á bra: A vá laszadó k té rbeli mobilitá sa é s habitusa

Forrá s: A szerző k szerkeszté se

A magas urbá nus habitussal, vagy talá ló bb lenne a dominá nsan
urbá nus habitussal jellemezhető csoportba azokat a vá laszadó kat
soroltuk, akikné l legalá bb 0,66 é rté kű habitust á llapı́tottunk meg, ı́gy
ez a pro il ö sszesen 22 vá laszadó ra jellemző . Kö zü lü k 18‑an nő k,
nyolcan 25 é vné l iatalabbak, heten 60 é vné l idő sebbek. Az urbá nus
pro ilú vá laszadó k dö ntő tö bbsé ge szü leté se ó ta gerjeni lakos, de
mindegyikü k legalá bb 10 é ve é l a faluban. A habitusvizsgá lat
ö sszefü ggé sé ben talá n fontosabb sajá tossá g, hogy kö zü lü k 14‑en
nagyon szeretnek Gerjenben é lni, é s csupá n 6‑an vá gynak má s
lakó helyre. Ami kö zö s sajá tossá ga ennek a csoportnak, hogy a helyi
kö zö ssé ggel ará nylag elé gedetlenek voltak a ké rdő ı́v eredmé nyei
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alapjá n, ez pedig a vá rosszocioló giai elmé letekbő l kiindulva tová bb
erő sı́ti urbá nus karakterü ket (Weber, 2002). Ami azonban tová bb
nö veli az eredmé nyek kapcsá n keletkezett ellentmondá sokat, hogy a
22 vá laszadó tá rsadalmi stá tusá nak mediá n é s á tlagé rté ke
gyakorlatilag megegyezik a teljes minta azonos mutató ival. Magyará n,
tá rsadalmilag szinte semmiben sem kü lö nbö zik az urbá nus pro illal
jellemezhető vá laszadó a rurá lis habitusú aktó l. A minta má sik
szé lső é rté kekkel jellemezhető csoportjá t, a rurá lis habitussal
jellemezhető vá laszadó kat a fentiekhez hasonló szempontok alapjá n
é rté keltü k. Szinté n 22 vá laszadó sorolható a rurá lis pro illal
jellemezhető csoportba, ahol a habitusvizsgá lat é rté ke nem haladta
meg a 0,375 é rté ket. A 22 vá laszadó kö zü l itt is tö bbsé gben vannak a
nő k (ahogy az urbá nus pro il eseté ben is), ö sszesen 14 nő é s 8 fé r i
sorolható ebbe a kategó riá ba, akik jellemző en kö zé pkorú ak vagy
idő sebbek, de legalá bb 30 é vesek. A rurá lis pro ilú lakosok szinté n
ré gó ta é lnek a faluban, ará nyaiban talá n tö bben ragaszkodnak
ugyanakkor a telepü lé shez, csupá n há rman kö ltö zné nek má shova. A
falusi kö zö ssé get az urbá nus pro ilú vá laszadó kkal szemben
valamivel jobbra é rté kelik, de sokkal. Ami talá n szá munkra biztató
kü lö nbsé gké nt tü ntethető fel, hogy a rurá lis pro ilú csoport
tá rsadalmi stá tusá nak mediá n‑ é s á tlagé rté ke valamivel alacsonyabb
a minta egé szé hez ké pest, de ennek kapcsá n sem sikerü lt marká ns
kü lö nbsé geket feltá rni.
Az urbá nus é s rurá lis pro ilú vá laszadó k ö sszeveté se sorá n tehá t
azt emelhetjü k ki, hogy az urbá nus habitusú ak valamivel iatalabbak,
a rurá lis pro ilú ak valamivel idő sebbek, tová bbá a rurá lis habitusú
csoport tagjai valamivel jobban ragaszkodnak lakó helyü khö z.
Ugyanakkor a ké t szé lső é rté kű csoport elkü lö nı́té se egymá stó l nem
mondható sikeresnek, tanulsá gosnak anná l inká bb.

Diszkusszió
Kutatá sunkban arra kerestü k a vá laszt, hogy egy, a lehetsé ges
urbanizá ló dá s kapujá ban á lló zsá kfalu, Gerjen tá rsadalma mennyire
á llhat ké szen a telepü lé s vá ltozá saira é s á talakulá saira, amennyiben a
lakossá g habitusá t vesszü k alapul. Onmagá ban a habitusvizsgá lat arra
utalt, hogy a lakossá g egy ré sze má r urbá nus habitussal jellemezhető ,
egy jelentő s há nyada pedig rendelkezik mind urbá nus, mind rurá lis
habitusjegyekkel, amibő l a tá rsadalom urbanizá ció val szemben
vá rható rugalmassá gá ra kö vetkeztethetü nk. Tová bb erő sı́theti ezt a
megá llapı́tá st az is, hogy az urbá nus habitussal é s pro illal
jellemezhető kitö ltő k iatalabb korcsoportokba sorolható k, ami a

Vá rosi, falusi, mindkettő , egyik sem? 195

csoport tová bbi rugalmassá gá t sejteti. Azonban a habitusvizsgá lat
eredmé nyeinek ö sszeveté se má s mutató kkal má r tö bb ellentmondá st
é s ké rdé st is felvetett bennü k, amelyek megkö vetelik legalá bb azt,
hogy felvessü k ő ket rö viden. Mindenekelő tt az alkalmazott mó dszer
jellegé t é rdemes megneveznü nk gyenge pontké nt, hiszen egy kı́sé rleti
mó dszertannal igyekeztü nk elemezni egy olyan tá rsadalmi
sajá tossá got, amit korá bban Magyarorszá gon nem, vagy alig, illetve
kü lfö ldö n is egyé b mó dszertani eszkö zö kkel vizsgá ltak meg. Az
adatok ellentmondá sossá gá ra tehá t az egyik megfejté sü nk az, hogy a
habitusvizsgá lat itt bemutatott mó dszertana nem alkalmas a való s
urbá nus vagy rurá lis habitus megá llapı́tá sá ra. Ezek alapjá n a jö vő ben
folytatott hasonló vizsgá latokban vagy a ké rdő ı́ves mó dszertant kell
pontosabban, alaposabban kidolgoznunk, vagy vissza kell nyú lnunk
az eredeti mó dszerekhez, ami mé lyinterjú k ké szı́té sé t jelentette.
Utó bbi eszkö zö kkel biztos, hogy ki inomultabb é s ré szletesebb,
á rnyaltabb ké pet kaphattunk volna az interjú alanyok habitusá ró l.
Ugyanakkor A ké rdő ı́ves felmé ré s teret adott má s tá rsadalmi
sajá tossá gok vizsgá latá ra is, emellett abban bı́ztunk, hogy nagyobb
mintá val pontosabb telepü lé si ké pet kaphatunk. Nem lehetü nk
biztosak abban sem, hogy az eredmé nyek ellentmondá sait nem a
minta reprezentativitá sá nak hiá nyossá gai okoztá k. Nem volt
alkalmunk a felmé ré st pontosı́tani tová bbi ké rdő ı́vek kitö lté sé vel
(meghatá rozott idő re „szerző dö tt” kutató csoportunk a telepü lé s
vezeté sé vel), ı́gy viszont szá mos elemzé si szempontot ki kellett
hagynunk, pé ldá ul a nemi ö sszeveté st, mivel alacsony volt az
elemszá m, tová bbá rendkı́vü l ará nytalan.
Felmerü l ugyanakkor a kutatá s mó dszertani gyenge pontjai
mellett
egy
olyan
é rtelmezé s
is,
melynek
kereteiben
megkocká ztathatjuk az eredmé nyek helyessé gé t is. Felté telezhetjü k
ugyanis, hogy (amellett, hogy tová bbra is azt gondoljuk, szü ksé ges
pontosı́tani é s kijavı́tani a mó dszertani problé má kat) a mutató k
ellentmondá sai arra utalnak, hogy egy rurá lis habitusú tá rsadalom
é rté keinek á talakulá sa magá ban hordozza az ellentmondá sokat.
Magyará n az urbá nus habitus kialakulá sa sorá n lehetsé ges, hogy
magasabb tá rsadalmi stá tushoz vagy mobilitá shoz mé g nem
tá rsulnak urbá nus sajá tossá gok, ahogy az urbá nus habitusú
vá laszadó k eseté ben is tapasztaltunk alacsony stá tust vagy
mobilitá st. Mindennek há tteré ben tö bb folyamat is á llhat, pé ldá ul az
infokommuniká ció s eszkö zö k é s az internet egyre szé lesebb kö rű
haszná lata, vagy a manapsá g trendké nt felfogható , a vidé ki té rsé gek
tradicioná lis é rté keibe kapaszkodó fejleszté si gyakorlat is.
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Alpek B. L. (szerk.): A mi geográ iá nk. Tó th Jó zsef emlékezete.
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Bevezetés
Jelen tanulmá ny azt vizsgá lja, hogy a COVID‑19 pandé mia milyen
hatá ssal volt a vidé ki turizmus á ltal é rintett terü letek tá rsadalmi‑
gazdasá gi viszonyaira. Jelen tanulmá ny az ELKH á ltal inanszı́rozott
„Vidé ki dzsentri iká ció é s falusi turizmus a pandé mia idejé n” cı́mű
(té maszá m: 1 001 407) kutatá s eredmé nyeit mutatja be. A kutatá s
elő zmé nyé t a Lo‑Ká li kutatá s jelentette, melynek sorá n a Ká li‑
medence pé ldá já n té rké peztü k fel, hogy a vidé ki turizmus, a helyi
termé kek, é lmé nyek, szolgá ltatá sok irá nti kereslet nö vekedé se, illetve
a gasztroforradalom hogyan, milyen irá nyokban vá ltoztatja meg a
té rsé g karakteré t; mibő l á ll ö ssze a hely vonzereje; a szolgá ltató k,
termelő k milyen é rté krend mellett, milyen cé llal hozzá k lé tre é s
mű kö dtetik turisztikai vá llalkozá saikat; é s milyen hatá sa van
mindennek a helyi é letvilá gra. A kutatá s sorá n marká ns hatá sokat,
trendeket talá ltunk: a Ká li‑medené ben a turizmus é s a dzsentri iká ció s
folyamatok – a vá rosi é rtelmisé giek é s kö zé posztá lybeliek ’lekö ltö zé se’
é s az á ltaluk induká lt vá ltozá sok – egymá st erő sı́tetté k. Sokan elő szö r
lá togató ba, nyaralni é rkeztek, felfedezik é s megszeretik a helyet é s
ké ső bb bekö ltö ző k vá lnak belő lü k. Ugyanakkor a vá rosi lá togató k
szá má ra vonzó dzsentri iká lt tereket, szolgá ltatá sokat tö bbnyire a
korá bbi bekö ltö ző k, é letmó dvá llalkozó k hozzá k lé tre, hiszen nekik van
megfelelő kulturá lis tő ké jü k a vá rosi kö zé posztá ly igé nyeit kiszolgá ló
vendé glá tá s, szá llá sok, programok kié pı́té sé hez. Igy vé geredmé nyben a
dzsentri iká ció is erő sı́ti a vidé ki turizmust. (Nemes–Tomay, 2022)
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Ezekbe a folyamatokba é rkezett meg a COVID‑19 pandé mia 2020
tavaszá n, az é let minden terü leté t jelentő sen felforgató hatá saival.
Elő szö r minden bezá rt, a turizmus szinte nullá ra esett vissza, aztá n a
vidé ki vendé glá tó helyek, a budapestiekkel ellenté tben kinyitottak é s
a Balaton‑felvidé k rekord forgalmú szezont zá rt. Az ingatlaná rak az
egekbe szö ktek, rengeteg há z, pince cseré lt gazdá t, kö zben é lesedtek
az ellenté tek minden szinten, a tő sgyö keresek, a ré gi bekö ltö ző k,
nyaraló sok é s az ú jonnan é rkező k kö zö tt. Minderrő l azonban csak
beszé lgeté sekbő l, ú jsá gcikkekbő l, Facebook posztokbó l é rtesü ltü nk.
Jelen kutatá s e folyamatoknak a – lehető sé gekhez ké pest mó dszeres –
feltá rá sá t, elemzé sé t cé lozza, interjú k, mé dia elemzé s é s egy online
orszá gos ké rdő ı́ves vizsgá lat segı́tsé gé vel. Olyan ké rdé seket
vizsgá lunk, mint hogy hogyan vá ltozott a vidé ki turizmus pozı́ció ja; a
vidé kre kö ltö zé s (dzsentri iká ció ) megı́té lé se; milyen vá ltozá sokat
hozott mindez a tá rsadalmi, gazdasá gi kö rnyezetben, a helyi
fejleszté si lehető sé gekben? A jelenleg a pandé mia kö vetkezté ben
meg igyelhető vá ltozá sok vajon ú j folyamatok, vagy csak a meglé vő
trendek felerő sö dé se?

Turisztikai környezet változása
A koronavı́rus okozta já rvá ny é s az azzal ö sszefü ggő korlá tozó
inté zkedé sek 2020 jelentő s ré szé ben marká ns visszaesé st hoztak a
turizmus
é s
vendé glá tá s
szinte
minden
szegmensé ben.
Magyarorszá gon,
a
kereskedelmi
szá llá shelyeken
eltö ltö tt
vendé gé jszaká k szá ma 57%‑kal esett vissza az elő ző é vhez ké pest
(KSH), a legnagyobb visszaesé st Budapesten, a legkisebbet a Balatoni
turisztikai ré gió ban regisztrá ltá k. A vendé gforgalom 72%‑á t
orszá gosan a belfö ldi utazó k hoztá k, az ö sszesen 5,4 millió
vendé gé jszaká bó l csaknem 2 millió t Balatonná l tö ltö ttek el (KSH). A
Balaton té rsé gé ben a 2008‑as gazdasá gi vá lsá g ó ta tö retlenü l
nö vekszik a turizmus. A já rvá ny é rintette ké t szezonban is jó l
teljesı́tett a té rsé g (KSH). Ugyanakkor a forgalom nyá ri koncentrá ció ja
nem vá ltozott, ami egyré szt fenntartható sá gi problé má kat vet fel,
má sré szt a já rvá ny szempontjá bó l sem elő nyö s. A koncentrá ció
pontszerű en is megjelenik, a né pszerű attrakció k (strandok,
fesztivá lok,
vendé glá tó helyek)
kö rnyé ké n.
A
kereskedelmi
szá llá shelyek mellett szá mottevő az egynapos kirá nduló k é s a
kereskedelmi szá llá shelyen nem megjelenő (magá nszá llá shelyen,
sajá t, vagy csalá dtagok, bará tok nyaraló já ban megszá lló k) vendé gkö r.
A Pannon Egyetem Gazdasá gtudomá nyi Kará n mű kö dő Balatoni
Turisztikai Kutató inté zet é vente há rom alkalommal vé gez
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megké rdezé st a Balaton turizmusá ban é rintett szakemberek
kö ré ben. 2020 tavaszá n a szoká sos online ké rdő ı́v kiegé szı́té sre
kerü lt a COVID‑19 balatoni turizmusra gyakorolt vá rható hatá sairó l
szó ló ké rdé sekkel. A 2020 tavaszá n (má jus‑jú niusban) kikü ldö tt
ké rdő ı́vekre 53 vá lasz é rkezett. A kitö ltő szervezetek ö sszeté tele:
harminc szá llá shely (kö zü lü k ö t vendé glá tó egysé ggel is
rendelkezik),
tizenhat
ö nkormá nyzat,
hat
turisztikai
desztiná ció menedzsment‑szervezet (kö zü lü k kettő Tourinform
irodaké nt is mű kö dik), ké t szakmai szö vetsé g é s egy vendé glá tó hely
vett ré szt a felmé ré sben. A megké rdezé s arra is kité rt, hogy a
Balaton turizmusá ban az egyes szegmensek milyen szerepet
tö ltenek be, é s mi vá ltozott a Covid‑19 tü kré ben. A kü lfö ldi utazó k
csö kkenő szerepé t 2020‑2021‑ben nem szü ksé ges magyará zni az
utazá si korlá tozá sok miatt. Ugyanakkor a má sodik otthonnal,
nyaraló val rendelkező k szerepe jelentő s mé rté kben megnő tt, illetve
a helyi lakossá g szabadidő s fogyasztá sa is szá mottevő bb lett. Ezek a
tendenciá k hosszabb tá von enyhı́thetik a vendé gforgalom
koncentrá ció já t (Madará sz–Raffai, 2020).

Káli‑medencei tapasztalat
Az interjú ink alapjá n az első hullá m való já ban nem rá zta meg a
balatoni vendé glá tá st. Az első né há ny heti pá nik utá n, a
szezonnyitá sra vidé ken gyakorlatilag megszű ntek a lezá rá sok,
kinyithattak az é ttermek. Ugyanakkor a nyaraló sok tö megesen
’kö ltö ztek le’ a vidé ki ingatlanokba, ı́gy nemcsak hé tvé gé n, de
hé tkö zben is szá mottevő volt a forgalom. Senki nem ment kü lfö ldre,
a vá lsá g elejé n já rtunk, ott volt mé g a pé nz a SZEP ká rtyá kon é s a
bankszá mlá kon, volt mibő l meg izetni a pré mium szolgá ltatá sokat.
A má sodik hullá mot má r felké szü lten vá rtá k a vendé glá tó sok. Volt
olyan, aki pizza kemencé t vett é s kiszá llı́tott, volt, akiné l kiderü lt,
hogy az ü zlete vé letlenü l ü zemi é tkezdeké nt van nyilvá ntartva é s
emiatt nyitva tudott tová bbra is tartani. Egy kö veská li é tterem
megcsiná lta a ’bá rhol menü t’, ami igé nyesen elké szı́tett é s
csomagolt é telt kı́ná lt, jó dizá jnnal, a Ká li‑medencei tá jban
elfogyasztva. Volt, aki bezá rt a szezon vé gé n, de a gyakorlatban tö bb
hely, hosszabb ideig volt nyitva 2020‑21 telé n, mint egy á tlagos
é vben.
A 2021‑es nyá rró l keveset tudunk, de ez a szezon gyengé bb volt
az elő ző né l. Mé g mindig nem jö ttek a kü lfö ldiek, ugyanakkor a
hazai turistá k kö zü l má r sokan kü lfö ldre utaztak é s a má sodik
nyá ron a lekö ltö zé si hullá m is sokkal gyengé bb volt. Rá adá sul akik
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sok idő t tö ltö ttek vidé ken, azok is elkerü lté k a tö meges helyeket,
kisebb volt a forgalom az é ttermekben is mint egy á tlagos nyá ron.
Hogy mindennek mi az oka, egyelő re csak talá lgatni lehet.
Mindenesetre erre a nyá rra ’normalizá ló dott a szü ksé gá llapot’.
Mé lyü lt a gazdasá gi vá lsá g, kevesebb volt má r a pé nz az emberekné l,
mindenki é rezte, hogy hosszabb tá vra kell berendezkedni. Igy a
nyaraló tulajdonosok inká bb „fő ző cské ztek otthon”, é s nem mentek az
é ttermekbe. Emellett az aktı́v turizmus lá tható mó don jelentő sen
felerő sö dö tt, sok a szervezett (fő leg e‑bike‑os) biciklitú ra é s a Ké k‑
tú ra ú tvonalá n is rengetegen já rtak egé sz é vben.

Turizmus és dzsentri ikáció
A posztmodern turizmus nem vá lasztható el a dzsentri iká ció tó l,
aká r a vá rosi (Cocola‑Gant, 2018), aká r a vidé ki (Nemes‑Tomay,
2022)
folyamatokat
vizsgá ljuk.
Dzsentri iká ció
alatt
hagyomá nyosan, a vá rosszocioló giá ban azt é rtjü k, amikor kö zé p‑ é s
felső kö zé posztá lyi lakosok kö ltö znek be egy adott (alacsonyabb
tá rsadalmi stá tuszú ) vá rosré szbe á llandó jelleggel. Alapvető en a
vidé ki dzsentri iká ció sorá n is alaphelyzetben á llandó jellegű
bekö ltö zé srő l beszé lü nk (Phillips, 1993), de itt nagyon erő s
ö sszefü ggé seket talá lunk a turizmussal. A mediterrá n nagyvá rosok
kutatá sai alapjá n Cocola‑Gant (2018; Cocola‑Gant et al., 2020) má r
egyenesen turisztikai dzsentri iká ció ró l beszé l. A turizmus
ugyanazokat a felkapott dzsentri iká lt vá rosi tereket fogyasztja, a
bekö ltö zé shez hasonló á rfelhajtó erő vel bı́r az ingatlanpiacon,
kü lö nö sen az AirBnB jellegű szolgá ltatá sok ré vé n. A nö vekvő
turisztikai nyomá s, a folyamatos tö meg, zaj é s é jszakai é let, a
vá ltozó szolgá ltatá sok, azaz a „turiszti iká ció ” (Sequera‑ Nofre,
2020) ugyancsak elő segı́ti a korá bbi lakossá g kiszorulá sá t.
A Lo‑Ká li kutatá s egyik fő tanulsá ga, hogy a turizmus, illetve a
vá rosi é rtelmisé giek é s kö zé posztá lybeliek ’lekö ltö zé se’ é s az á ltaluk
induká lt vá ltozá sok, vagyis a dzsentri iká ció s folyamatok egymá st
erő sı́tve ké szı́tetté k elő a kö zelmú lt turisztikai felpö rgé sé t. Akik
elő szö r csak lá togató ba, nyaralni mennek egy‑egy helyre, felfedezik
é s megszeretik a kö rnyé ket, azokbó l lesznek a bekö ltö ző k.
Ugyanakkor a dzsentri iká ció is erő sı́ti a vidé ki turizmust, a vá rosi
lá togató k szá má ra vonzó dzsentri iká lt terek lé trehozá sá val, amiben
a vá rosbó l é rkező é letmó dvá llalkozó k já rnak elő l. Nekik van
megfelelő kulturá lis tő ké jü k a vá rosi kö zé posztá ly igé nyeit
kiszolgá ló vendé glá tá s, szá llá sok, programok kié pı́té sé hez. A má sik
fontos megá llapı́tá sunk, hogy a vizsgá lt folyamatok ’meghasadt
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való sá gokat’ hoztak lé tre. Eszerint egy bizonyos helyen az é szlelő
tı́pusa szerint egyszerre lé tezik a virtuá lis turisztikai való sá g a maga
divatos é ttermeivel, szá llá saival, rendezvé nyeivel, vendé geivel é s a
kissé szé teső tá rsadalommal, kultú rá val, a helyi szolgá ltatá sok é s
infrastruktú ra hiá nyá val kü zdő magyar rö gvaló sá g (ré szletesebben
ld. Nemes– Tomay, 2022; Nemes et al. 2022). A legutó bbi é vtized
vidé ki folyamatait vizsgá lva (Solana‑Solana, 2010, Hines, 2010) is
egyre inká bb az lá tszik, hogy a vidé ki terek eseté ben a lá togató ,
turista, má sodik otthon tulajdonos, nyaraló é s a dzsentri iká ns
á llandó bekö ltö ző kategó riá k nem vá llnak el é lesen. A kö zö ttü k
tö rté nő á tjá rá st, a COVID‑19 pandé mia tová bb erő sı́tette azá ltal,
hogy aki eddig nyaraló tulajdonoské nt 1‑2 hetet tö ltö tt a vidé ki
ingatlaná ban, az most a bezá rkó zá s idejé n megtapasztalhatta,
milyen hosszabb tá von, kvá zi á llandó lakossá vá lva tö bb hó napot
vidé ken tö lteni, tá vmunká val, tá voktatá ssal. Jelen kutatá s egyik fő
ké rdé se, hogy ez a tapasztalat milyen mó don vá ltoztatja meg a
hosszú tá vú viselkedé st: a dzsentri iká ció s hullá m hosszabb tá von
felerő sö dik, vagy a pandé mia enyhü lté vel visszarendező dé s
kö vetkezik.

Módszertan
Jelen kutatá s sorá n felhaszná ltuk a Lo‑Ká li kutatá s eredmé nyeit,
innen szá rmaznak a mikro‑szintre vonatkozó , kvalitatı́v adataink:
interjú k a Ká li‑medence fontos szereplő ivel, termelő kkel, é tterem/
vendé glá tó hely tulajdonosokkal é s ide lá togató turistá kkal.
Interjú vá zlatainkat é s ké rdő ı́veinket 2021 nyará n kiegé szı́tettü k
egy‑egy ’Covid‑blokkal’, amiben a Koronavı́rus miatt adott
telepü lé sre való lekö ltö zé sre ké rdeztü nk rá fő ké nt (140 db. ké rdő ı́v,
15 db. interjú ). Mindemellett ké szı́tettü nk egy online kitö lthető
(Sayit), orszá gos merı́té sű ké rdő ı́vet. A leké rdezé s, mintavá lasztá s
cé lzott Facebook hirdeté sek segı́tsé gé vel zajlott. A vizsgá lat
cé lcsoportja olyan 18‑60 é v kö zö tti, a Covid já rvá nyt megelő ző en
vá rosban é lő Magyarorszá gi lakosok, akik legalá bb kö zé pszintű
iskolai vé gzettsé ggel rendelkeznek, é s a Covid já rvá ny hatá sá ra tö bb
idő t tö ltö ttek vidé ken, mint a pandé miá t megelő ző en. Osszesen 258
vá lasz é rkezett be. Figyelembe vé ve, hogy a magyar lakossá g á ltal
birtokolt magyarorszá gi má sodik otthonokró l nem á ll rendelkezé sre
pontos statisztikai adatgyű jté s, jelen kutatá s feltá ró jellegű , a
kutatá sban ré sztvevő szegmensek preferenciá it tü krö zi. A ké rdő ı́ves
kampá ny lebonyolı́tá sa sorá n tö bb mó dosı́tá st is eszkö zö ltü nk, mert
a ké rdezé s első ké t heté ben bá r tö bb tı́zezer embert é rt el a
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Facebook‑hirdeté s, mé gis kevesen tö ltö tté k ki vé gig a ké rdő ı́vet. Sok
vá laszadó kiesett a szű rő ké rdé seken (vá rosban é lt‑e a Covid elő tt;
illetve a Covid alatt tö bbet mozdult‑e ki vidé kre, mint a já rvá nyt
megelő ző en?). Emiatt a má sodik szű rő ké rdé sen inomı́tottunk, ı́gy
azok is kitö lthetté k a ké rdő ı́vet, akik csak szerettek volna vidé kre
menni a já rvá ny idő szaká ban, de valamié rt erre nem kerü lt sor (ezt
a csoportot „vigaszá gnak” nevezetü k el), illetve azok is, akik má r a
Covid elő tt is sok idő t tö ltö ttek vidé ken, é s a já rvá ny csak stabilizá lt
ezen. A Facebook hirdeté sek mellett minden 20.000 fő né l nagyobb
vá ros, illetve minden megye Facebook‑csoportjaiban megosztottuk a
ké rdő ı́ves vizsgá latró l szó ló posztot, ö sszesen 45 (jellemző en a
vá ros é leté vel kapcsolatos, illetve ú gynevezett „adok‑veszek”)
csoportban.
A 258 fő s mintá ban a vá laszadó k fele 46 é v feletti, a 18‑30 é vesek
csak 11%‑ot tesznek ki, 76%‑uk nő . A vá laszadó k csaknem 60%‑a
felső fokú vé gzettsé gű , tö bb mint fele alkalmazottké nt dolgozik, a
má sodik legnagyobb csoport ö nfoglalkoztató (12,5%). A kiinduló
telepü lé sek kapcsá n a minta 36%‑a fő vá rosi, 28,5% nagyvá rosi (100
000 fő felett) é s tová bbi 31,6% kisebb vá rosban é l. A legtö bben a
Kö zé p‑Magyarorszá gi ré gió ban é lnek (44%), illetve kiugrik mé g az
Eszak‑Alfö ld (20,5). A tö bbi ré gió kisebb ará nyt ké pvisel. A
cé ltelepü lé sek kapcsá n 40% kö zsé get jelö lt meg, 24,3% vá rost, é s
2,3% valamilyen vá rosré szt, amit vidé knek tekint a nagyvá rosa
mellett.

Előzetes kutatási eredmények
Az 1. á bra azt jelö li, hogy hol van a vá laszadó lakó helye, é s hol
talá lható az ingatlan, ahol a Covid alatt tö bb idő t tö ltö tt. A pontok
szı́nei (ú n. community detection elemzé s eredmé nyeké nt –e.g. Fan
et al., 2020; Thomas et al., 2017) azt jelö lik, hogy milyen csoportok
alakultak ki, vagyis az azonos pontok kö zö tti kapcsolatok
erő sebbek, mint a má s szı́nű pontokkal való kapcsolat.
A té rké p az egé sz orszá gra vonatkozik, hiszen a mintá ba
bá rmelyik vá ros bekerü lhetett. Az eredmé nyek alapjá n
egyé rtelmű en kirajzoló dik a Budapest‑Balaton tengely (M7‑es
autó pá lya) tú lsú lya. Ez elő revetı́ti az é rintett terü letek
infrastruktú rá já nak fokozott terhelé sé t é s a jellemző en budapesti
lakosokat vidé ki kö rnyezetben kiszolgá ló turisztikai helyzetet.
Budapest mellett meg igyelhető a vidé ki nagyobb vá rosok é s a
vonzá skö rzetü kben lé vő , má sodik otthon helyszı́né ü l szolgá ló
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cé lterü letek kapcsoló dá sa, amelyek a termé szet‑kö zeli, é lhető
kö rnyezet é lmé nyé t nyú jtjá k. Ezeket kü lö nbö ző szı́nekkel jelö ltü k,
tehá t minden szı́n kü lö n csoporthoz, klaszterhez tartozik: pé ldá ul
Zalaegerszeg é s a gö cseji falvak, telepü lé sek. Pé cs kö rnyé ké n is
kirajzoló dik egy klaszter. Megjelenik tová bbá Debrecen é s kö rnyé ke,
Szeged kö rnyé ke, Győ r é s kö rnyé ke. A nyugat‑magyarorszá gi
terü leteken a fü rdő vá rosok szerepe is jelentő s.
1. á bra: Té rbeli mintá zatok a vá rosró l vidé kre való mozgá sok tekinteté ben

Forrá s: Online ké rdő ı́ves vizsgá lat. Katona A. szerkeszté se alapjá n

A 2. á bra a vá laszadó k vá rosi lakhelye é s a vidé ken tö ltö tt idő
ö sszefü ggé sé t mutatja. Erdekes eredmé ny, hogy ará nyaiban a legtö bb
való di ’vidé kre kö ltö ző ’ – akik teljes idő ben vagy legalá bb az idő nagy
ré szé ben vidé ken laktak – Budapestrő l é rkezett (42%). Ugyanakkor
az ö t vidé ki nagyvá rosbó l inká bb a vigaszá gon kerü ltek a mintá ba a
vá laszadó k, vagyis ő k csak szerettek volna vidé kre kö ltö zni, de ez
valamilyen okbó l nem sikerü lt nekik.
2. á bra: A fő vá rosbó l kö ltö ztek a leginká bb vidé kre

Forrá s: Online ké rdő ı́ves vizsgá lat alapjá n a szerző k sajá t szerkeszté se
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A vidékre költözés okai
A ké rdő ı́vet kitö ltő , vidé ken a korá bbiná l tö bb idő t tö ltő
vá laszadó k tö bb lehető sé get is vá laszthattak a motivá ció ikat illető en
(3. á bra). Ezek alapjá n a legnagyobb ará nyban a termé szet irá nti vá gy
(41%), illetve ezzel pá rhuzamosan a bezá rtsá gtó l való fé lelem (34%)
motivá lta a vidé kre kö ltö zé st. A harmadik leggyakoribb ok, ami pedig
lehető vé tette ezt a vá ltoztatá st a tá vmunka bevezeté se volt (33%).
Akiknek megszű nt vagy idő szakosan szü netelt a munká ja (9%) azok
is kö nnyebben el tudtak szakadni a nagyvá rosi lakó helyü ktő l. A
vidé kre kö ltö zé st tehá t aká r a spó rolá s is motivá lhatta. Emellett
persze szerepet já tszott a csalá dok lekö ltö zé sé ben a tá voktatá s
bevezeté se is, ahogy egyik Balaton‑felvidé ki interjú alanyunk mesé lte:
„És megszületett a covid‑társadalom is… De igen mondják ők is, hogy
most leköltöztünk, berendezkedtünk, hogy online élet van meg mit
tudom én. Meg hogy akkor leköltözött a család, de az apa vagy a férj
feljár heti három napot, de hogy alapvetően minden az elengedésről
szól, meg az online munkavégzésről, tehát nagyon sok ilyet látni itt.” Az
első tapasztalatok alapjá n kö zü lü k sokan tervezik azt, hogy hosszabb
tá von is maradnak, hiszen pl. a Balaton‑felvidé k kö rnyé ké n vannak
alternatı́v iskolá k is, amelyek ezen nagyvá rosi csalá dok szá má ra
elfogadható pedagó giai programmal, szı́nvonallal bı́rnak.
3. á bra: Mié rt tö ltö tt a Covid já rvá ny alatt tö bb idő t vidé ken?

Forrá s: Online ké rdő ı́ves vizsgá lat alapjá n a szerző k sajá t szerkeszté se

Azok kö zü l, akik csak vá gytak vidé kre, de nem tö ltö ttek ott tö bb
idő t való já ban a COVID‑19 pandé mia alatt, a legtö bbjü ket a pé nzhiá ny
(28%) é s a munka (28%) tartotta vissza.
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Tervek a COVID után
A kö vetkező , a pandé mia utá ni tervekrő l szó ló ké rdé sblokk nagyon
é rdekes eredmé nyt hozott. A vá laszadó k negyede ú gy nyilatkozott,
hogy vé gleg vidé kre kö ltö zik, vá rosi lakhelyé t fel is szá molja, tová bbi
32%‑a a vá rosi bá zis megtartá sá val, de tartó san vidé ken akar é lni. Ez
elké pesztő en magas ará ny, a dzsentri iká ció s trendek nagyon jelentő s
erő sö dé sé t mutatja.
4. á bra: Covid utá ni tervek

Forrá s: Online ké rdő ı́ves vizsgá lat alapjá n a szerző k sajá t szerkeszté se

Ha mindezt ö sszevetjü k a vá laszadó k Covid alatti vidé ki
té rhaszná latá val, akkor tová bbi é rdekes ö sszefü ggé seket talá lunk (5.
á bra). Azok, akik a pandé mia idejé n kö ltö ztek vidé kre, tehá t
ú jdonsá gké nt tapasztaltá k meg a vidé ki é letet, nagy tö bbsé gben
(83%!) vidé ken is akarnak maradni. Ugyanakkor azok, akik má r a
já rvá ny elő tt is sokat já rtak vidé kre, tehá t jelen volt az é letü kben a
kettő s (vidé ki/vá rosi) é let mintá zata, tö bbsé gü kben (71%) vissza
akarnak té rni a ré gi gyakorlathoz.
5. á bra: A Covid alatt vidé ken tö ltö tt idő meghatá rozó té nyező

Forrá s: Online ké rdő ı́ves vizsgá lat alapjá n a szerző k sajá t szerkeszté se
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Összegzés
Elemzé sü nk első eredmé nyei szerint a pandé mia minden
való szı́nű sé g szerint minő sé gi ugrá st hozott é s jelentő sen felerő sı́tette
a vidé ki terek felé rté kelő dé sé t, a vidé ki dzsentri iká ció folyamatá t.
Ennek okai egyré szt a kü lső kö rnyezet, má sré szt az egyé ni motivá ció k
vá ltozá sá ban keresendő k.
A kü lső kö rnyezet vá ltozá sá ban első sorban a tá rsadalmi
mobilitá st, illetve vidé kre kö ltö zé st lehető vé té vő té nyező k fontosak.
A legfontosabbak a tá vmunka é s a tá voktatá s elé rhető vé vá lá sa, vagy
é ppen a ké nyszerű munkahelyvá ltá s, munkahely elhagyá s; illetve
á ltalá ban a virtuá lis kapcsolattartá ssal, munkavé gzé ssel kapcsolatos
tá rsadalmi normá k, inté zmé nyek jelentő s vá ltozá sa. A szemé lyes
motivá ció k is jelentő s vá ltozá son mentek keresztü l. A tá rsadalmi
tá volsá gtartá s a vá rosban elé rhető szolgá ltatá sok, kulturá lis
lehető sé gek nagyré szé t ellehetetlenı́tette. Emellett erő sen csö kkent
(illetve a virtuá lis té rbe helyező dö tt) a szemé lyes (csalá di, bará ti)
é rintkezé s gyakorisá ga is. A sok ember izikai kö zelsé ge é ppensé ggel
ijesztő vé , taszı́tó vá vá lt. Ugyanakkor a vidé k á ltal nyú jtott
lehető sé gek, a tá gasabb, tisztá bb, zö ldebb té r, a termé szet kö zelsé ge,
a gyerekek szá má ra is biztonsá gos kö rnyezet, a kü lté ren vé gezhető
sportok; a kerté szkedé s, é lelmiszertermelé s; az egyszerű bb vidé ki
é let á ltal biztosı́tott anyagi megtakarı́tá s lehető sé ge; mind nagyon
vonzó vá vá ltak a bezá rtsá g hó napjai alatt. Mindezek sok olyan vá rosi
ember, csalá d szá má ra tetté k lehető vé a folyamatos vidé ki
tartó zkodá st, akikné l ez a lehető sé g korá bban objektı́v okokbó l fel
sem merü lt. Elemzé sü nk szerint a vidé ki dzsentri iká ció tendenciá já t
azokná l befolyá solta leginká bb az elmú lt ké t é v, akiknek a vidé ki é let
a pandé mia idejé n szerzett ú j tapasztalat volt. Akik má r a já rvá ny
elő tt is vá rosi‑vidé ki, ingá zó é letet é ltek, a já rvá ny elmú ltá val
tö bbsé gü kben visszaté rnek a ré gi gyakorlathoz.
Interjú ink tanú sá ga szerint ugyanakkor a visszarendező dé s
irá nyá ba is sok té nyező mutat. Egyré szt jelentő sen é s meglehető sen
hektikusan, kiszá mı́thatatlanul vá ltoznak, vá ltoztak a tá vmunká val é s
tá voktatá ssal
kapcsolatos
szabá lyok,
lehető sé gek.
Amikor
visszarendező dik a vilá g, é s vissza kell menni a munkahelyre,
iskolá ba, akkor gyö keres é letmó dvá ltá s kell a vidé ken maradá shoz. A
má sik az ’első té l jelensé g’. Amikor a vidé ki tartó zkodá s má r nem a
nyá rra vagy hé tvé gé kre korlá tozó dik, akkor egyre fontosabbá vá lnak
a (sokszor hiá nyzó ) szolgá ltatá sok, az orvos, az ü zletek, a kulturá lis
lehető sé gek. Ezek á ltalá ban elé rhető k vidé ken is, de sokszor csak
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utazá ssal é s/vagy jelentő sen gyengé bb minő sé gben é s vá laszté kban.
Sok nyaraló nak é pü lt vidé ki há zná l a té li komfortfokozat gyengé bb a
vá rosi otthoné ná l, hiá nyozhatnak a bará tok, a csalá d, a kü lö nfé le
vá rosban elé rhető tá rsadalmi szı́nterek. Mindezek erő s befolyá ssal
lehetnek a csalá di dinamiká ra é s az egyé ni motivá ció kra é s á ltalá ban
a pandé mia vidé ki dzsentri iká ció val kapcsolatos hosszú tá vú
kö vetkezmé nyeire.
Tová bbi fontos té nyező a dzsentri iká ció s tendenciá knak a helyi
gazdasá gi, tá rsadalmi, kulturá lis viszonyokra gyakorolt hatá sa,
illetve az á llam é s a helyi ö nkormá nyzatok á ltal foganatosı́tott
szakpolitikai inté zkedé sek kö vetkezmé nyei. Az ingatlaná rak soha
nem lá tott emelkedé se mindenesetre aggasztó jelensé g, ami
gyorsuló né pessé gcseré vel fenyeget. Interjú ink szerint legalá bbis a
Balaton‑felvidé ken az elmú lt ké t é vben nagyon felerő sö dö tt a
befektető k é s ingatlanspekulá nsok (’hideg pé nz’) jelenlé te, ú j
szintre lé ptetve a dzsentri iká ció é vtizedek ó ta tö bbé ‑kevé sbé
organikusan zajló folyamatá t. A pandé mia idejé n, fejleszté si
pá lyá zatok formá já ban é rkező á llami segı́tsé g tová bb rontott a
helyzeten, hiszen az ilyen hirtelen rendelkezé sre á lló inanszı́rozá si
forrá sok é s fejleszté si lehető sé gek jellemző en kö nnyebben
megkö zelı́thető k a vá rosi há tté rrel, kulturá lis tő ké vel é s
kapcsolatrendszerrel
rendelkező
befektető k
szá má ra.
A
tá mogatá sok eredmé nyeké nt tehá t a turizmusipar fejleszté se
kö nnyen felgyorsulhat, agresszı́vebbé vá lhat, ami együ tt já r a
dzsentri iká ció s folyamatok erő sö dé sé vel, a tő sgyö keresek (é s a
ré gebbi dzsentri iká nsok) kiszorı́tá sá val (Nemes et al., 2022).
Kutatá si eredmé nyeink tová bbi elemzé se sorá n ezekkel a
problé má kkal is szeretné nk foglalkozni.

Köszönetnyilvánítás
Tanulmá nyunk
a
Lo‑Ká li,
Mı́tosz
é s
realitá s,
helyi
é lelmiszerrendszer a ’Magyar Provence’‑ban ‑ diskurzusok, termelő k,
vá sá rló k é s tá rsadalomgazdasá gi hatá sok", K‑ 129097, NKFIH á ltal
inanszı́rozott, é s a „Vidé ki dzsentri iká ció é s falusi turizmus a
pandé mia idejé n” cı́mű , 1 001 407 té maszá mú , ELKH á ltal
inanszı́rozott kutatá s kereté ben való sul meg. Tová bbá a Pé csi
Tudomá nyegyetem Telepü lé s é s Tá rsadalom Kutató kö zpontja
kereté ben, az EFOP‑3.6.3‑VEKOP‑16‑2017‑00007 azonosı́tó szá mú ,
"Tehetsé gbő l
iatal kutató . A kutató i é letpá lyá t tá mogató
tevé kenysé gek
a
felső oktatá sban”
megnevezé sű
projekt
tá mogatá sá val a Szé chenyi 2020 program kereté ben, euró pai unió s
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(Euró pai Szociá lis Alap) tá rs inanszı́rozá ssal való sul meg. Tá mogató a
„A vidé ki dzsentri iká ció szerepe a telepü lé sfejleszté sben” cı́mű (FK‑
138098) NKFIH á ltal inanszı́rozott kutatá s is.
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Bevezetés
A hazai viszonylatban a vá rosi dzsentri iká ció t első sorban
Budapest (Hegedü s–Tosics, 1991; Tomay, 2007) é s a vidé ki vá rosok
(Timá r–Nagy, 2007) pé ldá já n ismerhetjü k meg. A vá rosi
„dzsentri iká ció a legtö bb meghatá rozá s szerint olyan folyamat, amely
sorá n a vá ros belső ré szein fekvő korá bbi szegé ny é s munká sosztá lyi,
gyakran etnika kisebbsé gek á ltal lakott negyedekben ezen ré szek
felú jı́tá sá n keresztü l kö zé posztá lyi ingatlanvá sá rló k, bé rlő k á ramlanak
be, é s a negyed izikai é s demográ iai, tá rsadalmi szerkezete á talakul.
(Enné l „kemé nyebb megfogalmazá sok szerint nemcsak ú j ré tegek
á ramlanak be, hanem a ré gieket is kiszorı́tjá k, azaz kimondottan
lakossá gcseré rő l beszé lü nk”) (Tomay, 2019 122. o.). A ré gi, első sorban
roma veszpré mi lakossá g hatá rozott kiszorı́tá sá ró l olvashatunk Timá r–
Nagy fent emlı́tett esttanulmá nyá ban is. A vidé ki dzsentri iká ció val a
hazai szakirodalomban elő szö r Csurgó (2013) foglalkozott. Csurgó
szerint a vidé ki dzsentri iká ció kü lö nbö zik a vá rosi dzsentri iká ció tó l.
Kü lfö ldi szakirodalom elemzé se sorá n megá llapı́totta, hogy mı́g a
vá rosi dzsentri iká ció egy adott vá rosi terü letet é s annak kö rnyé ké t
é rinti é s abban etnikai é s osztá lyké rdé sek együ ttesen jelentkeznek,
addig a vidé ki dzsentri iká ció egé sz terü leteket é s té rsé geket é rint, de
azok alapvető en csak az osztá lyviszonyokkal hozható k ö sszefü ggé sbe.
A vidé k dzsentri iká ció já nak lé nyege, hogy vá rosi felső ‑ é s
kö zé posztá lybeli csoportok kö ltö znek termé szeti é s tá rsadalmi
é rté keik miatt vonzó vidé ki telepü lé sekre, amelyek kö vetkezté ben a
telepü lé sek mind gazdasá gi, mind tá rsadalmi é rtelemben
felé rté kelő dnek. Mindez pedig jelentő sen á talakı́tja az ő slakossá g
é leté t, manifeszt é s lá tens kon liktusokat okozva a bekö ltö ző k é s az
ő slakó sok kö zö tt” (Csurgó , 2013 190‑191. o.). A tanulmá ny Erdő bé nye
pé ldá já n kı́sé ri vé gig a vidé ki dzsentri iká ció t. A dolgozatomhoz
tö bbek kö zö tt felhaszná ltam az 2015‑ben vé gzett empirikus
kutatá sunk¹ anyagá nak egy ré szé t, tová bbá annak alapjá n ké szü lt
tanulmá nyban foglaltakat (Ková cs–Bodná r, 2016) ú jraé rtelmeztem, é s
kiegé szı́tettem az azó ta eltelt tö rté né sekkel. A dolgozat arra a ké rdé sre
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keresi a vá laszt, hogy a dzsentri iká ció s folyamatbó l a helyiek é s
dzsentri iká nsok milyen mé rté kben pro itá lnak? Ez utó bbi tá rsadalmi
csoport alatt Erdő bé nyé n há zat (é s pincé t), illetve sző lő terü letet
vá sá rló é s ott é vente egy orszá gos, ső t orszá ghatá ron tú l terjedő
fesztivá lt lebonyolı́tó vá rosi felső kö zé posztá lybeli szemé lyeket é rtek.
Ezt a tá rsadalmi csoportot Tomay mé g ú j kö zé posztá lynak is nevezi,
amelynek alapvető tulajdonsá ga, hogy tagjai magasan ké pzettek é s
á tlagot meghaladó jö vedelemmel rendelkeznek.

Erdőbénye múltja és jelene
Erdő bé nye Borsod‑Abaú j‑Zemplé n megyé ben, a Tokaji já rá sban
talá lható kö zsé g é s a Tokaj‑hegyaljai tö rté nelmi borvidé k egyik
gyö ngyszeme. A Zemplé ni‑hegysé g dé li ré szé n, a Molyvá s‑
hegycsoport kistá jegysé gé n belü l, erdő k é s sző lő k ö lelé sé ben fekszik
egy gyö nyö rű vö lgyben. Kü lö nleges hangulatá hoz hozzá já rul a faluké p
a kö rnyező hegyekkel, a faluban csö rgedező patakkal, kő bő l é pü lt
há zaival, é pü leteivel é s azok alatt elhelyezkedő pincé kkel. Eppen
ezé rt má r ré gebbrő l is a biciklitú rá zó k, hegymá szó k, kirá nduló k
kedvenc cé lpontja a falu é s kö rnyé ke. A dzsentri iká nsok megjelené se
csak az utó bbi idő kre tehető .
A falut katolikusok é s reformá tusok lakjá k, a szé pen felú jı́tott zsidó
temető pedig arró l tanú skodik, hogy itt a má sodik vilá ghá ború vé gé ig
mé g jelentő s zsidó kö zö ssé g é lt.
Erdő bé nyé rő l a II. Jó zsef uralkodá sa alatti né pszá mlá lá s sorá n
mint mező vá rosró l kö zö lnek adatokat. A mező vá ros hajdani lakosai
fő ké nt mező gazdasá ggal foglalkoztak, ezen belü l a sző lő mű velé s volt
a fő tevé kenysé g. Ehhez adott volt a kedvező é ghajlat é s a kö rnyé kbeli
hegyoldalak kö tö tt, tá panyagban szegé ny talajadottsá gai is erre
predesztiná ltá k a té rsé get. Azonban Erdő bé nye a mú ltban nemcsak a
termé szeti, hanem a humá n té nyező kben is gazdag volt. Tö bbek
kö zö tt itt dolgozott, majd halt meg Szepsy‑Laczkó Má té , akinek az
aszú bor ké szı́té s tö ké letesı́té sé ben elé vü lhetetlen é rdemei vannak.
Szepsy‑Laczkó Má té miutá n megjá rta Nyugat‑Euró pa kora hı́res
egyetemeit, I. Rá kó czi Gyö rgy felesé gé nek, Lorá ntffy Zsuzsanná nak a
szolgá latá ba á llva kora polihisztoraké nt tanı́tó ké nt, reformá tus
lelké szké nt é s gazdá lkodó ké nt tevé kenykedett Erdő bé nyé n. Emlé ké t
ma mellszobor é s a ró la elnevezett emlé khá z ő rzi a faluban.
A bortermelé s é s ‑kereskedelem, tová bbá a kö rnyező erdő k fá i é s a
tö bbfé le, bá nyá szható kő (andezit, riolit, kovafö ld), a mú ltban adott
bő sé ges munká t a ká dá roknak, kő faragó knak, bogná roknak, akik
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keresettek voltak a kö rnyé ken é s tá volabb is. A helyi kő faragó k
tartottá k rendben egykor az Orszá ghá z lé pcső it, ami arró l tanú skodik,
hogy jó é s hı́rneves mesteremberek voltak az egykori erdő bé nyei
kő faragó k. A helyiek emlé keiben elevenen é lnek a mú ltban itt é lő
ö ntudatos ká dá rok, kő faragó k é s bortermelő sző lő sgazdá k, é s
nosztalgiá val gondolnak a volt tsz, a borkombiná t é s a bá nya
fé nykorá ra is.
Erdő bé nye azonban má ra egy gazdasá gi‑tá rsadalmi szempontbó l
há trá nyos helyzetű , kö zlekedé si szempontbó l elzá rt té rsé gben
talá lható , amely rossz munkaerő ‑piaci helyzettel jellemezhető . A
helyiek é leté t tová bb nehezı́ti, hogy a tö megkö zlekedé s sem
megfelelő . Vasú tá llomá s legkö zelebb 5 km‑re talá lható . Bá r van
tá volsá gi buszkö zlekedé s, a hivatalos ü gyek inté zé se miatt utazni
ké nyszerü lő lakosoknak az utazá s a tá volsá gok miatt is nehé zsé get
okoz. A falu a megyeszé khelytő l 58 km‑re, a legkö zelebbi vá rosoktó l
20 km‑re (Tokaj, Encs, Abaú jszá ntó ) é s 22 km‑re (Sá rospatak) fekszik.
A szomszé dos falvak 7‑8 km‑re talá lható k (Sima, Szegilong, Tolcsva,
Olaszliszka).

Erdőbénye demográ iai folyamatai
1870‑tő l napjainkig Magyarorszá gon tı́zé venké nti rendszeres
né pszá mlá lá s van, azó ta Erdő bé nyé n a legtö bben az 1940‑es é vekben
é ltek. Ebben az é vtizedben a lakossá g szá ma meghaladta a 3000 fő t
(1. á bra). Az 1950‑es é vtizedekben a Rá kosi‑rendszere, az 1960‑as
é vek mező gazdasá gi kollektivizá lá sa é s az 1971‑es Orszá gos
Telepü lé shá ló zat‑fejleszté si
Koncepció
faluellenes politiká ja
drasztikus né pessé gfogyá st é s Erdő bé nye lakossá gá nak elö regedé sé t
eredmé nyezte. A né pessé gfogyá s a rendszervá ltá st kö vető ké t
é vtizedben is folytató dott. Ezt az á llapotot ké t demográ iai folyamat
együ ttes jelenlé te befolyá solta: az elvá ndorlá s é s a szü leté sará ny‑
csö kkené s. Mı́g a korszak elejé n az elvá ndorlá s volt a meghatá rozó bb,
ahogy haladunk napjaink felé egyre jobban az alacsony szü leté sará ny
vá lik a né pessé gfogyá s dominá ns té nyező jé vé .
Minden telepü lé s é leté ben fontos té nyező , hogy há nyan é lnek ott.
Egy kistelepü lé s eseté ben pedig ez lé tké rdé s. 2019‑ben Erdő bé nyé n
1148‑an laktak. Ez a szá m nagyon kö zel van ahhoz, hogy a lakossá g
szá ma a kritikus ezer fő alá csö kkenjen, ugyanis a 2011‑es
né pszá mlá lá s alkalmá val a lakossá g 31%‑a 60 é ves vagy azon feletti
volt.
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1. á bra: Erdő bé nye né pessé gé nek alakulá sa, 1870–2019 (fő )
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Forrá s: KSH, http://nepesseg.com/borsod‑abauj‑zemplen/erdobenye alapjá n egyé ni
szerkeszté s

A szocializmus utolsó é vé ben Erdő bé nyé n felé pü lt az ú j iskola²,
majd az Antal‑kormá ny idejé n a nagy tornaterem is. Akkor mé g voltak
teljes lé tszá mú osztá lyok é s a helyiek a mai napig nagyon bü szké k
erre az ú j iskolaé pü letre. „És mindenki irigyli és mindenki el van halva ,
hogy milyen gyönyörű épület és mindenünk megvan, a tornateremről
nem is beszélve. könyvtárunk, számtechünk van, tehát minden van, csak
hát …gyerekanyag nincs, akivel meg tudjuk tölteni” (pedagó gus). „Ha
nincs iskola, akkor meghal a falu” (polgá rmester). A gyerekek szá ma
olyan mé rté kben lecsö kkent, hogy az iskola 2008 szeptemberé ben az
ö ná lló sá gá t is elveszı́tette, é s azó ta a bodrogkeresztú ri Eö tvö s Jó zsef
Altalá nos Iskola Erdő bé nyei Szent Istvá n Altalá nos Iskola Telephely
né ven mű kö dik hat osztá llyal. Ehhez hasonló szervezeti egysé gké nt
mű kö dik az ó voda is. Az iskolá ban az 2014/15‑ö s tané vben hé t
pedagó gus é s 52 gyerek volt. A hetedik–nyolcadikosok
Bodrogkeresztú rra já rtak á ltalá nos iskolá ba. A szü ksé ges tanerő t ú gy
oldottá k meg, hogy a taná rokat utaztatjá k a ké t telepü lé s kö zö tt. Az
egyik helyi ö nkormá nyzati ké pviselő az iskolá ró l ı́gy beszé lt: Mire
ki izette a falu a hitelt (az iskola felé pı́té sé re gondol), addigra itt a
nagy rombolás eredményeképpen olyan szinten lecsökkent a
gyereklétszám, hogy nincs kit felnevelni. Most az egyik részében
varroda van. Az újhelyi börtöntől kapott technológia, meg munkák
alapján közmunkaprogram keretében berendeltek jó pár asszonyt, és
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megtanították őket varrni. Aztán a tornaterem‑építés. Ott az a szép
nagy tornaterem, de nincs pénz, hogy ki izessük a fűtését. Mert azért,
hogy van néhány iatal, akik néha elmennek futballozni, de azért
felfűteni, az egy nagy luxus, ha egy héten egyszer másfél órát
szaladgálnak benne. Tehát ezek mind ilyen látszatmegoldások”. „Amikor
én idekerültem, negyven évvel ezelőtt, akkor 3500 lakosa volt
Erdőbényének. Most meg nincs 1100” (má sik ö nkormá nyzati
ké pviselő ). „Ha valami munkát lehetne ide behozni, akkor az emberek
itt maradnának. Mert amikor én ide kerültem, Bényén volt 3000 ember,
most meg alig több mint ezer (harmadik ö nkormá nyzati ké pviselő ). „A
1900‑as évek elején úgy tudom, 6000 fős volt a település. Óriási
különbség.
Tehát
ez
a
legnagyobb
gondunk,
hogy
elnéptelenedünk” (reformá tus lelké sz). „Volt egy srác, erdőbényei… egy
szociológus és kutató, és ő mondta, hogy Erdőbénye a Magyarországon
leggyorsabban csökkenő lakosságszámú települése. Ez 2004–2005
körül volt” (nyugdı́jas ká dá rmester).
A faluban tö bben is ú gy vé lekedtek, negyven é vvel ezelő tt – tehá t
az 1980‑as é vekben –legalá bb 3000‑en é ltek Erdő bé nyé n. Az 1. á brá n
lá tható , hogy ennek az á llı́tá snak nincs való sá gtartalma, az viszont
nagyon fontos ké rdé s, hogy a helyi notabilitá sok mié rt gondoljá k ú gy,
hogy az ő telepü lé sü kö n ré gen a való s lé tszá mtó l lé nyegesen tö bben
é ltek. A vá laszok egyikeké nt a falu esetleges kihalá sá tó l való
fé lelemben keresendő .

A dzsentri ikánsok megjelenése a faluban
A rendszervá ltá s utá n ebben a szé p termé szeti kö rnyezetben lé vő
faluban is vá rosiak, jellemző en debreceniek, nyı́regyhá ziak é s
budapestiek vá sá roltak olcsó pé nzé rt ü resen á lló leromlott há zakat,
azokat felú jı́tottá k é s hé tvé gi há zaknak haszná ltá k³. Jellemző , hogy
nyugdı́jas korukra tavasztó l ő szig itt, ezen tú l pedig a vá rosban
laknak. A falubeliek szemé ben ő k lettek a vı́kendesek. Ez a tendencia
ma is folytató dik; az orszá g minden tá já ró l, ső t Szlová kiá bó l é s
Lengyelorszá gbó l is megjelennek az ú j hé tvé gi há ztulajdonosok.
Vá ltozá st hozott a 2000‑es é vek kö zepé tő l, hogy olyanok is jö ttek,
akik a há z mellett sző lő terü leteket is vá sá roltak, tehá t komolyabb
befekteté st hoztak a faluba. Az ú j bekö ltö ző k a budapesti felső
kö zé posztá lybó l é rkező , é rtelmisé g soraibó l kerü ltek ki (ú jsá gı́ró ,
gyó gyszergyá r‑igazgató , tö rté né sz, ilozó fus stb.). Ok hoztá k lé tre a
Bor, má mor, Bé nye Egyesü letet, majd megszervezté k é s menedzselik
az azonos nevű fesztivá lokat. A kezdetrő l az egyesü let elnö ke, Berger
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Zsolt ı́gy beszé lt: „Az ötlet az úgy jött, hogy 2007, 2008, 2009
környékén volt már öt‑hat olyan hasonló borászat, ami teljesen hasonló,
tehát máshonnan idetelepült, elkezdett itt ilyen kis, ma
Magyarországon kézművesnek mondott borászati tevékenységet
folytatni, ami valójában azt jelenti, hogy kicsi palackszám, de magas
borminőségű borászat. És ilyenek voltunk többen, és valamikor
csináltunk egy megbeszélést, ez 2009 tavaszán volt, hogy meg kéne
mozgatni a falut is, meg egyáltalán a falunak csinálni valami hírverést,
mert hiába vagyunk itt, gyakorlatilag turista nem jön erre, meg semmi
nem történik a faluval, és senki nem tudja, hogy hol van Erdőbénye, és
hogy csináljunk egy fesztivált. Akkor ebben azt hiszem, hogy hat
borászat vett részt, ennyi volt nyitva, akkor ennyi is volt körülbelül a
faluban. Ez egy nagyon jól sikerült egynapos buli volt, de inkább úgy
lehet elképzelni, mintha párhuzamosan szerveztünk volna hat ilyen
házibulit. Tehát nagyon kevés, a szó eredeti értelmében vett program
volt. Talán lehetett öt‑hat ilyen kis kiállítás, itt zenél valami DJ, ott csak
a tulajok csináltak valami zenét, a harmadik helyen arcfestést csináltak
a gyerekeknek… Ez valóban egy nagyon jó hangulatú, minimál
költségvetésű rendezvény volt. Az emberek sétálgattak, megvettek egy
pohár bort és azt kóstolgatták. A következő évben egy kicsivel többen
jöttek, azután volt egy nagy hanyatlás, mert a látogatók száma
lecsökkent.” Erre a budapesti borá szok, tehá t a dzsentri iká nsok 2013‑
ban ismé t ö sszeü ltek é s arró l vitá ztak, hogyan lehetne a dolgokat
jobban csiná lni. A kö vetkező , 2014‑es immá r hatodik Bor, má mor,
Bé nye fesztivá l a szervező szerint „egy nagyon színvonalas, lottul
működő rendezvény lett, ami három napig tartott és e három nap alatt
Erdőbényén megfordult ötezer ember”. A Google statisztiká ja szerint a
fesztivá lt lá togató k 60%‑a budapesti é s Pest megyei volt. Ezutá n
Debrecen, Eger, Nyı́regyhá za, Miskolc kö vetkezett, de jö ttek
Lengyelorszá gbó l, Szlová kiá bó l, Romá niá bó l é s a Duná ntú lró l is.
Erdő bé nyé n 2015‑ben volt tizenhat borá sz – szá muk azó ta is
folyamatosan nő – ebbő l tizenegyen‑tizenketten tagjai az
egyesü letnek. Ez az utó bbi szá m megegyezik a nem helyben lakó
borá szok, azaz a dzsentri iká nsok szá má val. Ok azé rt szervezik a
fesztivá lokat, hogy a sajá t borukat eladjá k olyan magas jö vedelmű
vá rosiaknak,
akik
felté telezhető en
vá gynak
egy
hé tvé gi
kikapcsoló dá sra, szó rakozá sra, lazı́tá sra é s né há ny stressz mentes
napot szeretné nek eltö lteni egy szé p termé szeti kö rnyezetben. A
szervezé shez szü ksé ges pé nzt kezdetben szponzorok é s a
dzsentri iká ló k á lltá k, akik szá má ra a minden é vben nö vekvő ö nré szt
elő szö r hú sz‑, majd ö tven‑, illetve szá zezer forintban á llapı́tottá k meg.
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Ez is sok vitá t vá ltott ki, mert a dzsentri iká nsok egy ré sze az
á rbevé tel‑ará nyos ö nré sz mellett szá llt sı́kra, viszont akkor meg
felmerü lt, hogy mi lesz, ha egyes ré sztvevő k esetleg nem a té nyleges
bevé telt valljá k be egymá snak. E bizalmatlansá g miatt vé gü l maradt
az egysé ges ö nré sz izeté s, kiegé szü lve azzal, hogy bevezetté k a
belé pő jegyet is, amivel nö velté k a bevé telü ket. Ahogy nő tt a lá togató k
é s a programok szá ma, a kiadá sok is nő ttek. A dzsentri iká nsok
folyamatosan pá lyá ztak kulturá lis rendezvé nyek megvaló sı́tá sá ra,
ahol szerintü k egyre nehezebb megfelelni az elvá rá soknak.
Pá lyá zataikat a Nemzeti Kulturá lis Alap, az Agrá r Marketing Centrum
é s a LEADER pá lyá zati kiı́rá saihoz kellett igazı́taniuk. A cé lcsoport
tagjai – azok, akiknek szeretné k eladni a jó boraikat – a velü k
megegyező korú é s tá rsadalmi osztá lyú szemé lyek lettek. 2015‑ben
má r konkré tabban fogalmaztak az internetes hirdeté seikben, ahol
nettó 250–500 ezer forintot kereső , menedzsertı́pusú iatal, vagy
iatalosan viselkedő kö zé pkorú kisgyerekes szü lő ket hı́vogattak, akik
egy deci boré rt, minden tová bbi né lkü l ki tudnak izetni 600‑700
forintot vagy aká r a 25 ezer forintot egy é jszakai szá llá sé rt.
A Bor, má mor, Bé nye né pszerű sı́té se é rdeké ben a dzsentri iká nsok
kö zkedvelt,
a
mé diá ban
gyakran
szereplő
zené szeket,
gasztrobloggereket is meghı́vnak, „akikről kiderült, hogy ha beírja a
blogjába, hogy jövő héten itt vagyok, vagy ott vagyok a világ végén,
akkor képes 500 ember oda elmenni emiatt az ember miatt” (szervező ).
Akik itt egyszer megfordulnak, azok ú jabb lá togató kat hoznak
magukkal. A programok kö zt a falu hagyomá nyai 2014‑es⁴ fesztivá lon
mé g nem jelentek meg. Viszont mindent megtettek annak az igé nynek
a kielé gı́té sé re, hogy a kisgyerekes szü lő k miné l jobban tö lthessé k el
az idejü ket, ő k is kikapcsoló dhassunk. Ennek é rdeké ben a szervező k
é vrő l é vre egyre vá ltozatosabb gyerekprogramokkal ké szü lnek.
Ezeken a napokon a faluban gyermekmegő rzé s, gyerekjá té k
kö lcsö nzé s is van. A nem egyesü leti tagké nt, de a rendezvé nyhez
csatlakozó panzió k, vendé ghá zak, helyi vá llalkozá sok mind
igyekeztek alkalmazkodni a cé lkö zö nsé g elvá rá saihoz, é s olyan
szolgá ltatá sokkal bő vı́teni repertoá rjukat, mint friss, há zi é telek,
csalá dbará t, bababará t é ttermek é s szobá k, keré kpá r‑kö lcsö nzé si
lehető sé g.
A dzsentri iká nsok 2014‑ben megtartott Bor, má mor, Bé nye
fesztivá lban egy jelentő s vá ltozá st hajtottak vé gre, azt is mondhatjuk,
hogy professzionalizá ltá k a fesztivá lt. Az odaé rkező vendé gek
szá má ra ké szı́tettek egy szı́nes programfü zetet, amely tartalmazta a
programban szereplő pincé k nevé t, mindezeket egy té rké pen is
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megjelö lté k. A megjelö lt pincé ket ö sszekö tő ú tvonalat sá rga szı́nnel
„kö tö tté k ö ssze”. A rendezvé nyhez vezető utakon felá llı́tottak tö bb
informá ció s pultot, ahol a fesztivá lmunká sok a belé pő jegyek
meg izeté se utá n, karszalaggal é s programfü zettel szolgá ltá k ki a
vendé geket. A helyiek ingyen kaptak karszalagot, amit kizá ró lag
szemé lyesen szemé lyi igazolvá nnyal é s lakcı́mká rtyá val vehettek á t.
Az rendező k az ú tvonalakat mű anyagszalag kihú zá sá val „jelö lté k ki”,
né há ny helyen rá csot is felá llı́tottak forgalomelterelő cé llal. Ez a
helyiek szemé ben ú gy csapó dott le, hogy lezá rtá k az utakat. Ettő l
kezdve ilyen formá ban zajlanak a fesztivá lok minden é vben á ltalá ban
augusztus má sodik hé tvé gé jé n né gy napon keresztü l. 2020‑ban a
fesztivá l a Covid miatt elmaradt, de 2021‑ben azt ismé t
megrendezté k. Most má r a vendé gek a belé pő jegyek meg izeté se utá n
nemcsak karszalagot, hanem egy borospoharat is kapnak é s a
dzsentri iká nsok nekik csak ebben a pohá rban szolgá lhatjá k fel az
italokat. Mivel a 2014‑es fesztivá l alkalmá val, komoly szá llá s
problé má k adó dtak, hiszem a helyiek nem akartá k kiadni a sajá t
laká sukat, ahogy azt a fesztivá lszervező k elvá rtá k volna, ezé rt a
futballpá lyá n sá trakat á llı́tottak fel é s ı́gy oldottá k meg az odaé rkező k
egy ré szé nek elszá llá solá sá t.

Hogyan fogadták a helyiek a Bor, mámor, Bénye fesztivált?
A ké rdé sre a vá laszt a helyiek szempontjá bó l legjobban egy nyugdı́jas
ká dá rmester foglalta ö ssze: „A legelső alkalommal amikor az interneten
olvastam, hogy cé lkö zö nsé g a havi 250 é s 500 ezer forint kö zö tt kereső ,
35 é s 45 é v kö zö tti gyerekes csalá dok – é s ez ı́gy le volt ı́rva – nem
gondoltam, hogy ké t hó nap mú lva megjelenik itt 3000 ember.” Az első
fesztivá l, amelyet 2009‑ben tartottak é s amirő l a fő szervező
dzsentri iká ns is ú gy nyilatkozott, hogy az „egy nagyon jó hangulatú ,
minimá l kö ltsé gveté sű rendezvé ny volt” mé g tetszett a helyieknek. A
helyiek kö zü l is sokan felkerekedtek é s ré szt vettek a szervezé sben, talá n
abban remé nykedtek, hogy ez nekik is jó lesz, ebbő l ő k is pro itá lnak,
vagy egyszerű en csak jó l é rzik magukat. Boldogan mesé lté k, hogy a helyi
iskola diá kjainak rajzait is kiá llı́tottá k a borá szok udvará ban. Ahogy mú lt
az idő , a fesztivá l egyre nagyobb tö megeket vonzott, a helyiek viszont
egyre csaló dottabbak lettek, mert ú gy é rezté k ebbő l ő k ki vannak
rekesztve, ez nem az ő vilá guk. A fesztivá lszerező k az ö nkormá nyzattó l
azt vá rtá k el, hogy tá mogassa anyagilag az ő rendezvé nyü ket, a
falubeliektő l pedig azt, hogy a fesztivá lra é rkező ké nek nyú jtsanak
(pé nzé rt) szá llá st. Mindezt azzal indokoltá k, hogy a fesztivá l a falunak
is nagyon fontos, mi tö bb, ez lesz a falu megmenté sé nek egyetlen ú tja.
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A falu szempontjá bó l a legfontosabb a foglalkoztatá si
problé má k megoldá sa lenne. A dzsentri iká nsok kö zü l a
legnagyobb sző lő terü lettel rendelkező borá sz⁵ a helyiek
elmondá sa szerint, ú gy mű veli a sző lő t, hogy van egy inté ző je a
faluban, aki megszervezi neki a napszá mosok toborzá sá t é s a
mű velé s lebonyolı́tá sá t. A borá sz csak az inté ző vel é rintkezik. Az
nem derü lt ki, hogy a tö bbi, vá rosban – ső t akad, aki kü lfö ldö n –
é lő borá sz/dzsentri iká ns, hogyan mű veli a sző lő t, tartja rendben
a pincé t, vé gzi a borkezelé st, valamint oldja meg az egyé b izikai
munká k elvé gzé sé t, mint pé ldá ul a felú jı́tott falusi portá k
kertjeinek gondozá sá t, de biztos, hogy abban valamilyen formá ban
a helyi alkalmi munka jelen van. A helyi foglakoztatá sná l maradva
a legnagyobb szá lloda vezető je sajná lattal mondta el, hogy csak
né há ny helyit tud alkalmazni, mert nem talá lt ké pzett munkaerő t.
A fesztivá l alatt adó dik alkalmi munka, de vajon kik szá má ra? „Volt
tavaly (2014‑rő l beszé l) egy olyan ötven körüli fesztiválmunkás,
olyanok, mint Kapolcson, hogy belépőket szedtek, útbaigazítottak
embereket, jegyeket adtak el. Ennek talán a fele volt erdőbényei.
Merthogy elég sokan jönnek külföldről, Lengyelországból,
Szlovákiából, tehát alapkövetelmény volt a valamilyen szintű angol
nyelvtudás, és hát sajnos arra jöttünk rá, hogy igazából nem tudunk
még egy jegyszedő munkára sem olyan embereket alkalmazni, akik
legalább főiskolára nem járnak. Ez nagyon rosszul hangzik, tudom,
de sajnos próbálkoztunk mással is, és ez így nem működik. Úgyhogy
nagyon
meg
volt
válogatva,
hogy
kiket
hova
lehet
felvenni” (fő szervező ).
A rendszervá ltá s ebbe a csodá latosan szé p zemplé ni faluba ú gy
kö szö ntö tt be, hogy ott egy elö regedett é s nagyré szt ké pzetlen,
aktı́vkorú munkaerő t talá lt, akik segı́tsé g né lkü l nem tudnak
alkalmazkodni a szá mukra gyorsan megvá ltozott piacgazdasá gi
kö rü lmé nyekhez. A helyi kö zszereplő k felfogá sá ban ez ú gy
tü krö ző dik vissza, hogy a nagy rombolá s a rendszervá ltá ssal
kezdő dö tt, é s mentá lis té rké pü kben fő foglalkoztató ké nt a
mú ltban mé g jó l mű kö dő bá nya szerepel. A jö vő ké pü kben csupá n
egy, legalá bb milliá rdos á rbevé tellel bı́ró foglalkoztató jelenik
meg, amely iparű zé si adó t izetne az ö nkormá nyzatnak é s
foglalkoztatná a ké pzetlen helyi munkaerő t. Ezen tú l a
pá lyá zatokhoz alkalmazkodó faluké pfejleszté s é s helyieket é s a
turistá kat is csalogató programok szerepelnek az elké pzelé sek
kö zö tt.
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Összegezés
Erdő bé nyé vel szomszé dos telepü lé sekre nem jellemző a vidé ki
dzsentri iká ció , ami azzal is ö sszefü ggé sbe hozható , hogy itt té rsé gi
viszonylatban, kisebb a roma lakossá g ará nya. .A dzsentri iká nsoknak
é s a helyieknek elté rő ek a cé ljaik, az é rdekeik é s az é rté krendjü k,
ezé rt idő nké nt latens é s manifest kon liktusok alakulnak ki kö ztü k.
Erdő bé nyé n a helyiek é s a dzsentri iká ltak a tá rsadalom ké t – a lenti
é s a fenti – vé gleté n elhelyezkedő osztá lyhoz tartoznak. A
dzsentri iká nsok magasan ké pzettek é s á tlagon felü li jö vedelemmel
rendelkeznek, vagyis, kulturá lis é s anyagi tő ké vel jó l ellá tottak. Eppen
ez az, amivel a helyiekrő l nem rendelkeznek. Az erdő bé nyeiek helyi
identitá sá ban a mú lt szé pnek, a jelen é s a jö vő elé ggé kilá tá stalannak
tű nik, é s ebbő l nem lá tjá k a kivezető utat. Emlé keikben elevenen
é lnek az 1945 elő tti ká dá r, é s kő faragó mesteremberek, sző lő sgazdá k,
valamint a szocializmuskori kő bá nya, tsz é s a Tokaji Borkombiná t,
mert akkor mindenkinek volt munkahelye, ma pedig nem tudnak az
ott é lő k megfelelő munkahelyet talá lni.
Ebben a szé p termé szeti kö rnyezetben fekvő zemplé ni faluba a
2000‑es é vek kö zepé n vá ratlanul megjelent egy, majd utá na mé g jó
né há ny budapesti felső kö zé posztá lybeli vá sá rló , akiknek mivel
nagyon megtetszett Erdő bé nye, ezé rt há zat, azutá n meg
sző lő terü leteket is vá sá roltak. A faluban ö vé ké a legszebb há zak, é s a
rendezett udvarok. Bá r nem ilyen irá nyú volt a vé gzettsé gű k é s
felmenő ik sem é ltek a faluban, ennek ellené re mé gis belefogtak a
sző lő ‑ é s bortermelé sbe is. Ha elő bb nem, de akkor, amikor a sző lő bő l
elké szü lt az első bor, szembesü ltek osztá lyé rdekü kkel: a boraikat
drá gá n kell eladniuk, mert csak akkor lesz nyeresé ges a vá llalkozá suk.
Ezt a feladatot kellett megoldaniuk. Ehhez elő szö r eldö ntö tté k, hogy
nem fogjá k a boraikat kereskedelmi forgalomban eladni, mert akkor a
kereskedő né l marad a haszon jelentő s ré sze. Má sodszor elhatá roztá k,
hogy csak jó borokat szabad ké szı́teni, olyké ppen, hogy az é rté kesı́té st
ö sszekapcsoljá k a gasztronó miá val, koncertekkel, kü lö nfé le szı́nes
gyermekfoglalkozá sokkal
é s
egyé b
lá tvá nyos,
hangulatos
programokkal. Vé gü l mé g azt is kitalá ltá k é s megszervezté k, hogy a
boreladá s helyben, a sajá t kertjeikben legyen, amihez „dı́szletké nt
kellett a falu is”(nyugdı́jas ká dá rmester). Ennek az egé sz folyamatnak
a kerete lett a Bor, má mor, Bé nye fesztivá l. Boraikat nemcsak a
fesztivá lon, hanem megbeszé lé s szerint má skor is é rté kesı́tik az
idő kö zben felé pı́tett panzió iikban . A cé lkö zö nsé get a kulturá lis
borfogyasztá sra é rzé keny é s izető ké pes vá rosi felső kö zé posztá ly
soraiban keresté k, é s kö szö nve a jó sajtó ‑ é s mé diatá mogatá snak meg
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is talá ltá k. Azok a fogyasztó k lettek a vevő ik, akik szeretik a vidé ki
idillt, a szé p termé szeti tá jat, a nyugalmat, a csendet, vá gynak a
hé tvé gi kikapcsoló dá sokra, szó rakozá sokra é s ennek elé ré sé é rt
hajlandó k aká r mé g né há ny szá z kilomé tert is utazni. Ezt az esé lyt a
helyiek nem, de a vá rosi borá szok felismerté k é s meg is való sı́tottá k.
Ebben nagyon sok befektetett munka, szervezé s é s pé nz van. A
haszon is a borá szokná l/a dzsentri iká nsokná l csapó dik le.
A helyiek a Bor, má mor, Bé nye rendezvé nysorozattó l
munkahelyeket é s az é letszı́nvonaluk emelkedé sé t vá rtak el. Az
erdő bé nyeiek ezt ugyan a dzsentri iká nsoktó l nem kaptá k meg, de
viszont nekik kö szö nhetik, hogy az interneten, a sajtó ban, é s a
kö rnyező telepü lé seken é lő szé les ré tegek kö ré ben is ú gy tekintenek
Erdő bé nyé re, hogy ott jó l mennek a dolgok. Nem kizá rt, hogy
Erdő bé nye jó hı́rneve a telepü lé snek a jö vő ben, egy ma mé g nem
ismert jó lehető sé get teremt. Ré szben a dzsentri iká nsoknak
kö szö nhető az is, hogy szebb lett a faluké p é s a helyi programok is
javultak. Az, hogy drá gá bbak lettek a há zak, csak azoknak az
erdő bé nyeieknek jó , akik el szeretné k adni a há zukat, de ha pé ldá ul
egy iatal pá r szeretne ott jö vő t alapı́tani é s ehhez há zat venni, akkor
nekik é ppen ellenkező leg, kedvező tlen ez a jelensé g. A falunak meg
vé gké pp az.

Jegyzetek
¹ A kutatá s sorá n az interjú kat Bodná r Zsuzsanna ké szı́tette 2015‑ben.
² Egyik pedagó gus, amikor a ré gebbi iskolaé pü letekrő l beszé lt, amelyekben mé g az

³
⁴
⁵

1980‑as é vek kö zepé ig tanı́tottak, akkor azok az ő ú gy emlegeti, mint a ré gi
katolikus, reformá tus é s zsidó iskolá k. Vagyis akkor má r egy iskola volt ugyan, csak
az há rom é pü letben mű kö dö tt. Nyilvá nvaló , hogy 1945 elő tt mé g há rom felekezeti
iskola volt a faluban.
A 2011. é vi KSH Né pszá mlá lá s adati szerint Erdő bé nyé n ü dü lő ben nem lakik senki.
Ott já rtunkkor egé szen má st tapasztaltunk.
A 2021‑es fesztivá l alkalmá val má r a helyi ká dá r mestersé g é s ká dá rtá nc
bemutatá sá ra komoly erő ket mozgó sı́tottak.
Ismerd meg Erdő bé nyé t! kiadvá nynak van egy kü lö n fejezete, amely a borá szokró l
szó l. Ebbő l kiolvasható , hogy kö zü lü k a legnagyobbnak szá mı́t a 45 hektá ros Bé res
Sző lő birtok é s Pincé szet. Ok az 50 fő befogadá sá ra is ké pes birtokkö zpontban é s
pincé szetben borvacsorá kra, csapaté pı́tő programokra, csalá di ü nnepsé gekre
vá rjá k egé sz é vben vendé geiket é s a programokat az igé nyeknek megfelelő en
á llı́tjá k ö ssze.

Köszönetnyilvánítás
A
tanulmá ny
„A
vidé ki
dzsentri iká ció
szerepe
a
telepü lé sfejleszté sben” cı́mű (FK‑138098) NKFIH á ltal inanszı́rozott
kutatá s kereté ben ké szü lt.
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hatá sai a posztszocialista Magyarorszá gon. In: Enyedi Gy. (szerk.): A
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Kö rforgá sos Gazdasá g Egyetemi Kö zpont; Nagykanizsa 8800, Zrı́nyi Mikló s
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Bevezetés
A koronavı́rus já rvá ny alapjaiban formá lta á t a Duná ntú lon é lő
fogyasztó k é letvitelé t é s dö nté seit. Tartó s stresszt é l á t mindenki,
melynek kö vetkezté ben az emberek szá mos esetben a ké pessé geik
hatá rá n teljesı́tettek, olyan kö rü lmé nyek kö zö tt, amely kı́vü l esett a
szá mukra megszokott komfortzó ná n. A já rvá ny megvá ltoztatta a
tá rsadalmi é s munkahelyi é letet, kü lö nö sen azt, ahogyan
kommuniká lunk. A szabadidő eltö lté si szoká sok is á talakultak, ú j
otthoni vagy lakó hely kö zeli alternatı́vá k jelentek meg, amelyek
á tsegı́tettek a beszű kü lt mozgá sté r okozta kihı́vá sokon. A virtuá lis
való sá g segı́tsé gé vel a vilá g tá voli pontjai is kö nnyű szerrel
bebarangolható kká vá ltak. Az emberek fogyasztá si szoká sai is
á talakultak, egyre keresettebbé vá ltak az online vá sá rlá si é s
szó rakozá si lehető sé gek. Jelen kutatá s 2019 szeptemberé tő l 2020
novemberé ig tartott. A vizsgá lataink helyszı́ne Magyarorszá g
Duná ntú li té rsé ge. A mintasokasá g: 1615 fő re korcsoportonké nti
bontá sban volt reprezentatı́v (veterá nok, baby boom, X, Y é s Z
generá ció ). A Pandé mia elő tti, illetve kö zbeni idő szakot elkü lö nı́tve
tö rté nt a leké rdezé s, ami tö bbek kö zö tt arra kereste a vá laszt,
hogyan kezelhető a stressz, be lehet‑e é pı́teni a mindennapokba a
megkü zdé si straté giá kat. A stressz levezeté se kö zt szerepel a
vá sá rlá s é s pihené s, mint a napi rutinbó l tö rté nő elmozdulá s.
Eredmé nyeink szerint tö bben vá sá rolnak online, mely az internet
adta nagyobb vá laszté knak, biztonsá gosabb vá sá rlá si é s izeté si
mó dnak tudható be, emellett idő t é s energiá t spó rolnak vele é s
nő tt az há zhozszá llı́tá s irá nyá ban tö rté nő elmozdulá s. A fertő zé s
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lehető sé ge hatá ssal volt a izeté si mó dokra is, emellett a fogyasztá s
tradicioná lis kö rü lmé nyei meg fognak vá ltozni a já rvá ny alatt é s
annak elmú ltá val.

A világjárvány hatásai a mindennapjainkra
Az emberek sok já rvá nyt lekü zdö ttek má r a tö rté nelem folyamá n,
amely emlé keztet mind az egyé ni é let, mind a vilá grend
makroszintjé n az egymá sra utaltsá g fontossá gá ra, hogy együ tt
vá llaljuk ezt a kihı́vá st a vá ltozó vilá gban. A vilá gjá rvá ny kihat a
politiká ra, a tá rsadalomra, a kultú rá ra, az oktatá sra, a mé diá ra, az
egé szsé gü gyre, a biztonsá gra, a tudomá nyra é s a technoló giá ra, az
utazá sra é s a szemé lyes é letmó dra. A bezá rtsá g destabilizá lta az
emberek é leté t, é s kü lö nbö ző mó don befolyá solta tá rsadalmi
tevé kenysé geiket, é rzelmi á llapotukat, mindennapi tevé kenysé geiket,
munkakö rü lmé nyeiket, mobilitá sukat, valamint a vá rosi té rrő l é s a
vá rospolitiká ró l alkotott elké pzelé seiket. A szolgá ltató szektor,
kü lö nö sen az utazá ssal kapcsolatos ipará gak, é ttermek,
lé gitá rsasá gok, szá llodá k é s turisztikai lá tvá nyossá gok komoly
há trá nyt szenvednek. Az egé szsé ges é s ké nyelmes é letté r
szü ksé gessé ge elengedhetetlen a mentá lis é s izikai jó lé thez. A
szemé lyes
mikrokö rnyezetnek
biztosı́tania
kell
bizonyos
egé szsé gvé delmi é s biztonsá gi inté zkedé seket a lakossá g szá má ra,
pé ldá ul ú j, é rinté s né lkü li technoló giá k alkalmazá sá t. Tová bbá a
kö zö ssé gi tereknek megfelelő fertő tlenı́té ssel kell rendelkezniü k a
fertő zé s való szı́nű sé gé nek csö kkenté se é rdeké ben, valamint zö ldebb
é s intimebb tereket kell kialakı́taniuk, amelyek elő segı́thetik a jó
mentá lis á llapotok helyreá llı́tá sá t é s javı́tá sá t (Tokazhanov et al.,
2020). Ez a já rvá ny arra ké nyszerı́tette az emberek tö bbsé gé t, hogy
megvá ltoztassá k a kulturá lis rutinjukat, beleé rtve a mindennapi
é letmó dot é s a szervezeti é s a szabadté ri vagy a nyilvá nos
szabadidő eltö lté si szoká saikat (Al‑Kumaim et al., 2021). A tá rsadalmi
aktivitá st ké t fő mó don é rintette a kialakult helyzet: a csalá don belü li
tevé kenysé gek nö vekedtek, é s a bará tokkal való foglalkozá s é s
talá lkozó k csö kkentek.
A virtuá lis turizmus, mint a szabadidő s tevé kenysé g egyik
formá ja a mindennapi é letben, haté kony lehető sé geket kı́ná l az
emberek
kö zé rzeté nek
javı́tá sá ra,
utazá ssal
kapcsolatos
tá jé koztatá st nyú jt, idő t é s pé nzt takarı́t meg, é s lehető vé teszi
szá mukra, hogy kapcsolatba lé pjenek a virtuá lis utazá sokkal (Li et
al., 2021). A webkamera technoló gia ré vé n lehető sé gü nk van arra,
hogy pillanatok alatt kapcsolatba lé phessü nk a vilá g minden tá já n
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csodá latos helyekkel, utazzunk a kiberté rben (Jarratt, 2020). A
szó rakozá si lehető sé gek há zhoz jö nnek. A mű vé szek é s a kö zö nsé g
tagjai sem tudnak szemé lyesen csatlakozni a zenei elő adá sokhoz, é s
mivel mindenki otthon van, a zené szek é s a kö zö nsé g tagjai szá má ra
lehető vé vá lik, hogy kö lcsö nhatá sba lé pjenek egymá ssal (Lee–Kao,
2020; Lee–Kim, 2021).

Az utazási szokások átalakulása
A nemzetkö zi é s nemzeti hatá rok lezá rá sá nak é s bezá rá sá nak
eredmé nye a globá lis vá lsá gban az idegenforgalmi á gazaton belü l
is megmutatkozott. A mé diá nak é s az utazó kkal folytatott
bá rmilyen kommuniká ció nak nem szabad csak olyan informá ció t
szolgá ltatnia, amely az é szlelt utazá si kocká zat nö vekedé sé t
okozhatja. Arra kell ö sszpontosı́tania, hogy a turistá kat inspirá lja
az utazá sra é s ú j helyek felfedezé sé re a pandé mia utá n. Nagyobb
hangsú lyt kell fektetni a belfö ldi turizmus ú jjá é leszté sé re é s
tá mogatá sá ra. Fontos kiemelni a biztonsá gi é s egé szsé gü gyi
inté zkedé seket, mint stresszfaktort, valamint minden olyan
tevé kenysé get, amely a turistá kat biztonsá gosabbnak é rzi az
utazá s sorá n, é s csö kkenti a kocká zati megı́té lé sü ket (Neuburger–
Egger, 2020; Khatib et al., 2020; Castanho et al., 2020; Hajdú –Rá cz,
2020).
A „local living” tı́pusú vaká ció k vagy az ö ko‑ é s agroturizmus
sikeré t hozhatja a kialakult helyzet, de ugyanı́gy elő té rbe
kerü lhetnek az ö nellá tá sra é pü lő , lakó kocsis vagy privá t hajó s
nyaralá sok
is.
A
vı́rusmentessé get
igazoló
szemé lyes
dokumentumok é s „vakcinaú tlevelek” haszná lata is hozzá já rulhat az
utazá si kedv helyreá llá sá hoz. Az utazó k egy ré sze minimá lisra
kı́vá nja csö kkenteni az „idegenekkel” való talá lkozá sok szá má t, a
vá rakozá sok szerint megnő a kereslet a kisebb, szepará lható
szá llá shelyek irá nt. A turistá k igyelemmel kı́sé rik é s é rté kelik az
egyes desztiná ció kba való utazá s kocká zatá t, a felmerü lő
lehető sé geket pedig gyorsan kihaszná ljá k. A tudatos utazó igé nyes,
megengedheti magá nak, hogy hosszabb idő re tá vol maradjon az
otthoná tó l, é s jellemző en olyan szá llodá kat é s utazá sszervező ket
vá laszt, akik mindent megtesznek azé rt, hogy minimalizá ljá k a
turizmus bolygó ra gyakorolt ká ros hatá sá t a biztonsá gi
szempontokon tú l (Szerdahelyi, 2021).
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Stresszkezelés a pandémia hatására
Egy portugá l felmé ré s eredmé nyei szerint (Silva Moreira et al.,
2021) a já rvá ny kitö ré se drá mai pszicholó giai hatá sokat okozhat
az egyé nek é leté ben. Online demográ iai felmé ré st vé geztek,
mintegy
1280
portugá l
bevoná sá val.
Vizsgá ltá k
az
é letkö rü lmé nyeket, az online vagy a munkahelyi munka
fenntartá sá t, a testmozgá s gyakorisá gá val é s a korá bbi psziché s
vagy izikai rendellenessé gek kapcsolatos té nyező ket (szorongá s,
depresszió ,
stressz
é s
rö geszmé s‑ké nyszeres
tü neteket).
Eredmé nyeik azt mutattá k, hogy a testmozgá s gyakorlá sa, a
COVID‑19 informá ció k csö kkentett fogyasztá sa é s a tá voli
mentá lhigié né s inté zkedé sek megakadá lyozhatjá k a mentá lis
egé szsé gre gyakorolt negatı́v hatá sokat (Bermejo–Martins et al.,
2021; Savarese et al., 2020; Ková cs–Uzzoli, 2020). A pandé mia
mentá lis terhei megelő zhető k Belső (2020) szerint az alá bbiakkal
(…) normalizá lni a gondolatokat, azaz tudatosan szembené zni a
való s problé má kkal. A reá lis helyzet elfogadá sa (a csaló dá st is
beleé rtve) é s elkü lö nı́teni a való s vagy vé lt fé lelmeket,
aggodalmakat. Tö rekvé s a mindennapi pozitı́v impulzusok
begyű jté sé re, a tudatosan megé lt, energizá ló pillanatok keresé sé re
(pozitı́v irá nyú fó kusz). Miné l tö bb nyugodt perc megé lé se
(relaxá ció s gyakorlatok, sport, lé gző gyakorlá s). A stressz
lekü zdé sé nek tudatos mó dszereinek alkalmazá sa. Megfelelő
mennyisé gű alvá s (6‑7 ó ra) mellett megfelelő minő sé gű é trend
(fehé rjé k szerepe fontos). Vé gü l hiteles forrá sokbó l való
hı́rfogyasztá s é s tá jé kozó dá s. Mindezek segı́tenek a mentá lis
egyensú ly megtalá lá sá ban (…).
A technoló gia a szabadidő szá mos formá já nak eszkö zé vé vá lt ‑
ideé rtve a já té kokat, a mé dia streaming szolgá ltatá sokat (pé ldá ul
a Net lix), a kö zö ssé gi mé diá t é s a virtuá lis konferencia
technoló giá t (pé ldá ul a Zoom). Talá n meglepő bb az a szerep,
amelyre a nosztalgia az ilyen tı́pusú szabadidő ‑fogyasztá s egyik
első dleges formá já vá vá lhat, ideé rtve a ré gi ilmek é s mű sorok
megtekinté sé t, a korá bbi sportmé rkő zé sek é s versenyek
megtekinté sé t, valamint a bará tokkal é s a csalá ddal való
kapcsolatfelvé telt az emlé kek megosztá sa é s az emlé kek
felidé zé se é rdeké ben. Hasonló ké ppen má s „otthoni” szabadidő s
tevé kenysé gek, pé ldá ul fő zé s, sü té s é s testmozgá s is
megvaló sı́tható k nosztalgikus formá ban szá mukra, fü ggetlenü l
attó l, hogy nosztalgikus né zetet tü krö znek‑e a csalá di kö tő dé srő l
(Gammon–Ramshaw, 2020).
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Anyag és módszer
Jelen kutatá s 2019 szeptemberé tő l 2020 novemberé ig tartott. A
vizsgá lataink helyszı́ne Magyarorszá g Duná ntú li té rsé ge, ahol egy
feltá ró jellegű kutatá st vé geztü nk. A mintasokasá g korcsoport szerint
volt reprezentatı́v, mintavé telezé s szemé lyes leké rdezé ssel tö rté nt.
Osszesen
1615
fő t
vontunk
be
a
vizsgá latba.
Az
ö sszefü ggé svizsgá latok elvé gzé se asszociá ció szá mı́tá ssal tö rté nt SPSS
26 program felhaszná lá sá val. Ké t nominá lis ská lá n mé rt ismé rv
kö zö tti kapcsolatelemzé s az asszociá ció vizsgá lat, melynek sorá n
megá llapı́tá sra kerü l a Cramer fé le V mutató segı́tsé gé vel, hogy a ké t
ismé rv kö zö tt milyen szoros az ö sszefü ggé s.
1. tá blá zat: A kutatá sba bevont alapsokasá g é s mintasokasá g bemutatá sa

Korcsoport (születés
időszaka szerint)

Z-generáció
Y-generáció
X-generáció
Baby-bomm generáció
Veteránok
Összesen 5 generáció

Alapsokaság
Minta megoszlása a Minta gyakorisága a
gyakorisága a vizsgált vizsgált térségben vizsgált térségben (fő)
térségben (fő)
(%)
781 224
26,0
420
648 878
21,6
349
617 004
20,5
331
737 331
24,6
397
218 778
7,3
118
3 003 215
100,0
1 615

Forrá s: Sajá t szerkeszté s, 2021

A Veterá n vagy é pı́tő generá ció 1945 elő tt szü letett. Alapvető
gyerekkori é lmé nye a vesztesé g, a hiá ny é s a bizonytalansá g –
innen ered a spá jzolá s fontossá ga é s amennyiben nem muszá j,
nem alkalmazkodik a legú jabb technoló giá khoz. A Baby
Boomerek 1946 é s 1964 kö zö tt szü lettek. Ok az utolsó generá ció ,
akik mé g magá ztá k a szü leiket, de egyben az első , akiket má r
tegeztek a gyerekeik. Ná luk jelent meg az igé ny az
individualizá ció ra. Az X‑generá ció sok 1965 é s 1979 kö zö tt
szü lettek. Szü leik munká ja miatt gyakran voltak egyedü l otthon,
megtanultak magukró l gondoskodni, é s egé sz é letü kben a bará ti
tá rsasá gukra tá maszkodtak. Az Y‑generá ció tagjai 1980 é s 1994
kö zö tt szü lettek, mé g az of line vilá gban. Ez az első individuá lis,
é nkö zpontú generá ció , tagjainak kevé sbé fontos a szemé lyes
kapcsolat. Alapvető iatalkori é lmé nye a 2008‑as vilá gvá lsá g,
spó rol, mint egy veterá n, de a konzervek helyett inká bb
é lmé nyeket gyű jt. A Z‑generá ció tagjai má r az online vilá gba
szü lettek bele, 1995 é s 2009 kö zö tt. Allandó an vá lasztaniuk kell,
legyen szó TV‑csatorná ró l, é telrő l vagy a mobiltelefon má rká já ró l.
Kiné zet
orientá ltak,
é s
ezzel
pá rhuzamosan
nagyon
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egé szsé gtudatosak is. Nem lakó hely, hanem é rdeklő dé s alapjá n
vá logatjá k a bará taikat, é s a kö zö ssé gi mé diá nak kö szö nhető en
soha nincsenek egyedü l (Steigervald, 2020). Megszoktá k, hogy
minden informá ció t pá r kattintá ssal elé rnek, é s nem ü gyfelek
akarnak lenni, hanem tudatos felhaszná ló k. Jelen kutatá s a 2010
utá n szü letett Alfa‑generá ció t má r nem vizsgá lja, mivel 2018‑
ban, amikor a mintasokasá g lehatá rolá sa tö rté nt, ő k mé g
kiskorú ak voltak.

Feltáró jellegű kutatások eredményei
Mind a szakirodalmi feldolgozá s, mind a gyakorlati pé ldá k
é rté kelé se sorá n azt az egyé rtelmű kö vetkezteté st vonhatjuk le,
hogy a kutatá s alanyainak helyt kell á llniuk a munkahelyen,
emellett a csalá djuknak is szeretné nek mindent megadni, de a
folyamatos
stresszhatá s
miatt
egyre
fá radtabbak,
ingerlé kenyebbek, feszü ltebbek é s tü relmetlenebbek. Sajnos a
felgyorsult vilá gunkban egyre kevesebb idő nk jut ö nmagunkkal
foglalkozni é s feltö ltő dni. Ha pedig nem pó toljuk a lelki erő t, a
testü nk is megbetegedhet.
Eletü nk sorá n nagyon sok elé nk tá ruló kö vetelmé nnyel é s
terhelé ssel meg kell kü zdenü nk, ugyanakkor az é let
kö rforgá sá ban benne van a vá ltozá s lehető sé ge, viszont ez a
vá ltozá s legtö bbszö r valamilyen formá ban ö sszekapcsolható a
stresszel. Termé szetesen né ző pont ké rdé se, hogy a stresszt ú gy
ké pzeljü k el, mint a fejlő dé st stimulá ló , elő mozdı́tó vá ltozá st,
vagy é pp ellenkező leg. A megkü zdé st kutató k arra irá nyı́tjá k rá a
igyelmet, hogyan tudjuk minimá lisra csö kkenteni, kikü szö bö lni a
megbetegı́tő stresszes é letkö rü lmé nyeket, illetve hogyan tudunk
stresszes helyzetbő l fejlő dé st elő segı́tő felté teleket teremteni
(Olá h, 2005). A megkü zdé s haté konysá gá t stressztı́pusunk is
befolyá solja. A harcos tı́pus (energikus, tá madó , elvá rá sokkal teli,
nagy nyomá s alatt á lló , tö bb terü leten is helytá lló ) a stresszre
leginká bb dü hvel é s fé lelemmel reagá l. Az elesett tı́pus
(megdermedő , é rzé se szerint semmi nem sikerü lhet neki é s
semmire nem ké pes) stressz eseté n sokkhatá sszerű á llapotot
produká l. Az elkerü lő tı́pus (menekü lő , kevé sbé terhelhető )
fokozott fé lelem eseté n gyá moltalanná é s tehetetlenné vá lik
(Warga, 2009; Kondá s el al., 2016). Igy é rthető , hogy ugyanazon
stresszor kü lö nbö ző egyé nekben elté rő hatá sokat okoz, mely
maga utá n vonja azt, hogy a stresszorral való megkü zdé s
straté giá ja is elté rő lesz (Selye, 1976).
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A ké t vizsgá lt é vet tekintve alig igyelhető meg elté ré s, a
kutatá s alanyainak kö zel fele nyilatkozta azt, hogy elkerü li ő t a
stressz, aminek az egyik lehetsé ges oka attó l való fé lelem, hogy
ezt má sok a gyengesé g jelé nek veszik, de termé szetesen van
olyan vé rmé rsé kletű ember, aki kö nnyedebben lé p á t a gondokon.
Kö zel ö tö de a vá laszadó knak á llandó stresszben é l, illetve
negyedü k a munkahelyi stressz emlı́tette a legnagyobb
kihı́vá snak (1. á bra).
1.á bra: : Stressz a duná ntú li megké rdezettek kö ré ben
Szerencsére a stressz nem állandó
szereplője az életemnek

A magánéletem stresszes, a
munkahelyem rendben van

A munkahelyem stresszes, de
a magánéletem rendben van

Állandó stresszben élek

0%
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Jelen empirikus kutatá s eredmé nyei szerint a megké rdezettek
é leté ben jelentkező stressz tekinteté ben nem, illetve alig
mutatkozik elté ré s a ké t é v vonatkozá sá ban. Az asszociá ció
vizsgá lat eredmé nye is azt mutatja, hogy nincs szigni iká ns
kapcsolat a leké rdezé s é ve é s az é letvitelben jelentkező stressz
kö zö tt (V=0.025 p=0.799).

A 2. á bra má r ré szletesebben mutatja be, hogy a kutatá s alanyai
szá má ra milyen okokra vezethető vissza a stressz. A ké t é v kö zö tt
jelentő s elté ré s nincs. A legnagyobb kihı́vá s az emberek é leté ben
az, hogy megfeleljenek a csalá dtagok é s a kö zvetlen kö rnyezetü k
elvá rá sainak. Tová bbá , hogy a megfelelő egzisztenciá val
rendelkezzenek, é s ne okozzon gondot a havi szá mla inanszı́rozá s,
valamint a munkahelyi elvá rok teljesı́té se is az okok kö zö tt
szerepel.
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A ké t legfontosabb szocializá ció s szı́nté ren, a csalá dban é s az
iskolá ban/munkahelyen, ahol elsajá tı́tható az egé szsé ghez szü ksé ges
alapvető tudá s é s é rté kek, valamint ezen szı́nterek szoros kapcsolata
szü ksé ges az egé szsé g é rté ké nek kö zvetı́té se.
2.á bra: : Stresszfaktorok a kutatá s alanyainak vá laszai alapjá n
Semmi nem okoz stresszt az életemben
Alapvetően minden
Megfeleljek a baráti
környezetem elvárásainak

Hogy megfeleljek tanulmányi
kötelezettségemnek
Hogy megfeleljek a főnökeim és
a munkahelyem elvárásainak
Megfeleljek a családom,
környezetem elvárásainak
Hogy el tudjam tartani a családomat,
fizetni tudjam a számláimat
Hogy megfeleljek az ügyfelek,
partnerek elvárásainak
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A kutatá s alanyainak 16‑17%‑ka nem é rzi szü ksé gé t a
mindennapi stressz kezelé sé nek, de 21%‑uk a mindennapi
sportra, mint feszü ltsé goldá sra vagy prevenció ra tekint. A
megké rdettek kö zel ö tö d ré szé t kikapcsolja a bará tokkal, csalá ddal
való kö zö s program, ezé rt a magá né leté t tekinti a megoldá snak.
8%‑uk gyó gynö vé nyekkel (pl.: citromfű , orbá ncfű ) orvosolja a
problé má t. Fontos, hogy a megoldá sra/megelő zé sre az iskolá kban,
aká r
csoportfoglalkozá sokkal,
illetve
a
munkahelyeken
csapaté pı́té ssel oda igyeljenek é s idő ben megtegyé k a szü ksé ges
lé pé seket (3. á bra).
Aká r egy nyugodtabb lé gkö rben zajló csoportfoglalkozá s,
segı́thet a stresszoldó ismeretek elmé lyı́té sé ben, pé ldá ul
iskolai keretek kö zö tt egé szsé gnap, klubfoglalkozá s, felnő ttek
szá má ra
rendezvé nyekhez
kapcsoló dó an,
workshopok
tematikus bontá sokban, rendszeresen pszicholó gus, pedagó gus
é s egé szsé gü gyi szakember vezeté sé vel.
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3.á bra: Mindennapi stressz levezeté se
Egyéb: ház körüli munkákkal
Egyéb: családdal, barátokkal
beszélgetéssel
Egyéb: zenehallgatással
Orvos által felírt gyógyszerekkel
Gyógynövényekkel, gyógyhatású
készítményekkel
Pszichoterápiával
Megtanultam pár meditációs
módszert
A magánéletem tud kikapcsolni
Dohányzással, vagy alkohollal
Evéssel, vagy nassolással
Sportolással (futás, jóga stb.)
Szükséges lenne, de nem kezelem
Nem kezelem, mert szükségtelennek érzem
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A pandé mia elő tt az emberek tö bbsé ge beı́rta a naptá rba, hogy
mikor lesz az a pá r nap, amikor ideje lesz pihenni, halmozzá k
egé sz é v sorá n a feladatokat, é s az é lvezeteket. Jelen idő szak
rá vilá gı́tott az idő é rté ké re, hogy az emberek a pihené s sorá n a
termé szetes kö zeget (vı́zpartot, erdő t) vá lasszá k a kö zö sen együ tt
tö ltö tt aktı́v pihené sre, a gasztronó mia é s a spot felé fordultak (4.
á bra).
A fenntartható sá g, a digitalizá ció é s az elfogadá s szinté n fontos
elemei a turizmus felté telrendszeré nek manapsá g, amikor egyik
ó rá ró l a má sikra megvá ltozhat a mozgá sté r. A já rvá ny
megmutatta, milyen hatalmas a turizmus ö koló giai lá bnyoma,
ugyanakkor azt is, milyen hihetetlenü l szé les é rté kspektrumon
mű kö dik. A hazai desztiná ció kat é rintő terveket vá lasztó
fogyasztó kat lá ttuk, elmaradt utazá sok vá ltak jellemző vé a
megké rdezettek vé lemé nynyilvá nı́tá sa alapjá n. Nem kizá ró lag a
vı́rushelyzet van hatá ssal a fogyasztó pihené si szoká sainak
á talakulá sá ra, hanem vá lsá g kö vetkezmé nyeit is é rzé kelhetjü k,
mind a há ztartá sok jö vedelmé nek vá ltozá sa, mind a bizalom, a
fé lelem alakulá sa folytá n.
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4. á bra: Felmerü lő igé nyek a kikapcsoló dá s sorá n
Legyen Internet elérhetőség és térerő

Legyen wellness és kapcsolódó szolgáltatások
Fontos, hogy legyen természetes vízpart
Szeretek szórakozni menni a nyaralás alatt is
Nem figyelek az árakra,
könnyebben költekezem
Szeretem megkóstolni a helyi ízeket
Népszerű turista helyre látogatok
Túrázni, sportolni vágyom
Odafigyelek, hogy ne zavarjam a
környezetet látogatásommal
Valami újat szeretnék tanulni
Minél több látnivalót felkeresek
Aktív pihenésre vágyom
Kényeztetésre és luxusra vágyom
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Következtetések, javaslatok
Ahhoz, hogy az egyensú ly megmaradjon a szemé lyes té rben é s
tá rsadalmi szinten is a stresszkezelé s kulcsfontossá gú . Ahogy a
feltá rt irodalom is alá tá masztja (Amin et al., 2020; Lim, 2020)
hatá ssal van az egé szsé gre é s a kö zé rzetre, é s fontos a napi rutinba
beé pı́teni az egé szsé ges megkü zdé si straté giá kat, pé ldá ul a
rendszeres testmozgá st, a mé ly lé gzé st, a jó gá t vagy a meditá ció t a
stressz csö kkenté se é s a hangulat emelé se é rdeké ben.
Lé tfontossá gú igyelni a test jelzé seire, a szemé lyes idő é s té r
meglé té re a já rvá nyhelyzet ó ta. Az erő forrá sok megfelelő
mozgó sı́tá sa elengedhetetlen tá rsadalmi szinten is.
A kapacitá sokat szü ksé g szerinti ú jra kell rendezni, az
ellá tó rendszer mű kö dé sé nek á thangolá sa mellett a hiteles
informá ció á tadá s vá lik szü ksé gessé a lakossá g é s a
munkavá llaló k irá nyá ba. Inté zmé nyi ré szrő l, a pandé mia alatt
kiemelten fontos a dolgozó k megbecsü lé se é s elismeré se (pl.:
lehetnek a mentá lis egé szsé get tá mogató inté zkedé sek). A
modern, elfoglalt munkarendben az egyé nek gyakran nehezen
tö ltenek minő sé gi idő t a csalá djukkal é s a bará taikkal. A
generá ció hoz tartozá s azt jelenti, hogy a kortá rsak tö rté nelmileg
azonos korszakban é s fö ldrajzilag azonos helyen é lnek, valamint
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hasonló é rté keket ké pviselnek. A legú jabb generá ció k azonban
má r á tlé pik a fö ldrajzi é s kulturá lis hatá rokat ezá ltal jellemző en
inká bb
é lmé nyeikben
é s
tapasztalataikban,
semmint
irá nyı́tó szá mukban osztoznak egykorú tá rsaikkal szerte a
vilá gon.
A politikai dö nté shozó knak má r ezen szempontokra is igyelni
kell, hogy hol é s hogyan é rhetik el a kü lö nbö ző generá ció k
tagjait, tová bbá konstruktı́v mó don ki kell haszná lniuk az
emberek ú j szabadidő s tevé kenysé geit pé ldá ul a VR‑turizmust,
mikö zben tö rekednek a gazdasá gi fejlő dé sre é s a tá rsadalmi
stabilitá sra. A VR turizmus elő segı́theti a pandé mia sorá n otthon
maradó k, illetve a fogyaté kossá ggal é lő k szá má ra a VR
cé lá llomá sokhoz való hozzá fé ré st, ami bizonyos mé rté kben
hozzá já rul a kormá ny tá rsadalmi egyenlő sé gre vonatkozó
cé ljá nak megvaló sı́tá sá hoz.
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Absztrakt
Az elmú lt é vtized egyik fontos ú jdonsá ga a turizmusban a
gasztronó mia felé rté kelő dé se é s a gasztronó miai turizmus
megjelené se szerte a vilá gon, ı́gy Pé csett é s Baranya megyé ben is. A
gyakorlatban a gasztronó miai turizmus egyre jelentő sebb szerepet
já tszik é s ez a szakirodalomban is visszatü krö ző dik. A turistá k
nemcsak a szemü kkel, hanem a szá jukkal, ı́zlelő szerveikkel is
szeretné k megtapasztalni a meglá togatott ré gió k é teleit, italait, ı́zeit.
Szeretné k megismerni a meglá togatott ré gió helyi szoká sait, á ltalá nos
é s gasztronó miai kultú rá já t, a termé szeti kö rnyezet á llapotá t.
Osszessé gé ben, azokat a helyi é rté keket é s ö rö ksé get, azt a má ssá got,
amire a helyi kö zö ssé gek bü szké k, á m amelyek sokszor rejtve
maradnak a vilá g é s a lá togató k elő tt. Az elmú lt 10–15 é vben egyfajta
spontá n gasztrofesztivá l mozgalom bontakozott ki Magyarorszá gon.
Alig van olyan telepü lé s ma az orszá gban, ahol valamilyen fesztivá lt
ne szervezné nek né pszerű helyi é telre alapozva. E té ren Pé cs é s
Baranya megye az orszá g é lvonalá ba tartozik.
A tanulmá ny azt a kezdemé nyezé st é s há tteré t mutatja be, amely
Baranya megyé t é s Pé cset nevesı́tené az Euró pa Gasztronó miai
Ré gió ja cı́mre.

Baranya megye és Pécs turisztikai vonzereje és
vendéglátóipara a számok tükrében
Baranya megye a Dé l‑Duná ntú l idegenforgalmi ré gió ré sze,
regioná lis jelentő sé gű turisztikai sajá tossá gokkal rendelkezik. A
kereskedelmi szá llá shelyek fé rő helyei szá má nak tekinteté ben
Baranya megye 2000‑ben az 5. helyen szerepelt a megyé k é s
Budapest rangsorá ban. Somogy megye é s a fő vá ros az elmú lt ké t
é vtizedben folyamatosan veté lkedtek az első helyé rt, a harmadik
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legtö bb szá llá shellyel Zala megye, a negyedikkel Veszpré m megye
rendelkezik (rendelkezett). Tolna é s Nó grá d megye az utolsó k a sorban.
Baranya megye má ra szomorú visszaesé st mutat a kereskedelmi
szá llá shelyek szá má t tekintve. Jelenleg a tizenkilenc megye é s Budapest
rangsorá ban a 12. helyen á ll; nem kiemelkedő sem a belfö ldi, sem a
kü lfö ldi turistá knak. Folyamatosan csö kkenő tendencia igyelhető meg;
a tö bbi megye nagyobb ará nyban é pı́tette ki a kereskedelmi
szá llá shelyeit, turisztikai beruhá zá sait. 2007‑tő l kezdő dő en egy
konszolidá ció t tapasztalunk az Euró pa Kulturá lis Fő vá rosa 2010
cı́mhez kapcsoló dó vá rosrehabilitá ció é s programsorozatok fé nyé ben,
de a vá lsá g ezt megtö rte, drasztikus mé rté kben csö kkent pl. a
fé rő helyek szá ma: 2000 é s 2005 kö zö tt 3000 fé rő hely, 2005 é s 2010
kö zö tt tová bbi 4400 fé rő hely tű nt el. A 2010‑es mé lyponthoz ké pest
javulá st tapasztalhatunk. A 2010‑es Euró pa Kulturá lis Fő vá rosa cı́m
mö gö tt az a szaké rtő i felté telezé s á llt, hogy a nagy infrastrukturá lis é s
kulturá lis beruhá zá sok é s lé tesı́tmé nyek majd jelentő s turizmus
keresletet é s hasznot teremtenek. E ké t utó bbi nem teljesü lt. A
lé tesı́tmé nyek ugyanakkor ké pviselik é s bemutatjá k a vá ros é s a ré gió
é rté keit. Am a kü lfö ldi vendé gek szempontjá bó l – Pé cs multikulturá lis
vá ros jellege ellené re – nincs bent az első hú sz kü lfö ldiek á ltal
lá togatott vá rosban (Horeczki, 2020a; 2020b).
1. á bra: A kereskedelmi szá llá shelyek vendé gforgalma Baranya megyé ben 2000‑2019
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A kereskedelmi szá llá shelyek mellett igyelmet kell fordı́tanunk az
ü zleti cé lú , de magá nszá llá shelyekre vonatkozó adatokra is (Zeré nyi,
2020). A magá nszá llá shelyek tekinteté ben Baranya szerepel a top10
megyé ben, az ö tö dik. A sorrend nem okoz meglepeté st, Somogy
megye az abszolú t első 2010 é s 2019 kö zö tt mind a
magá nszá llá shelyek szá má t, mind a vendé glá tó k szá má t tekintve. A
má sodik Veszpré m megye, a harmadik Zala megye. Somogy megye é s
Baranya megye kö zö tt a magá nszá llá shelyek tekinteté ben hatszoros a
kü lö nbsé g, Zala megyé hez ké pest ké tszeres.
Baranya megyé ben jelenleg meghaladja a 10000‑et a magá nszá llá s
fé rő helyek szá ma, amely 60 telepü lé s kö zö tt oszlik el. A magá nszá llá s
fé rő helyek szá má t tekintve első helyen szerepel Harká ny (29,5%), a
má sodik a megyeszé khely (14%), a harmadik Orfű (12,4%), a
negyedik Villá ny (5,5%), az ö tö dik Magyarhertelend (1,9%). A
fé rő helyek szá ma csö kkent, 2010‑ben 12014, 2014‑ben 8999, 2016‑
ban 8826 volt. A vendé glá tó k szá má t tekintve is folyamatos
csö kkené st tapasztalunk, 2010‑ben megkö zelı́tette szá muk a 2500‑at,
jelenleg 1849. A koronavı́russal kapcsolatban kialakult helyzet nem
kedvező az amú gy is csö kkenő tendenciá t mutató turisztika szá má ra
a megyé ben. 2020. má rcius má sodik felé tő l a kereskedelmi
szá llá shelyek bezá rtak, a nemzetkö zi utazá sokat korlá toztá k, a
lakossá g ó vatossá ga miatt tová bbi jelentő s bevé tel‑ é s
forgalomcsö kkené s prognosztizá lható (KSH, 2020).

Az integrált szemlélet a turisztikai fejlesztésekben
A Magyar Turisztikai Ugynö ksé g igyelme egyre inká bb té rsé gekre
irá nyul, a legú jabb megkö zelı́té s é s é rté kelé s szerint a Pé cs‑Villá nyi
Turisztikai Té rsé g (22 telepü lé s) 2019‑ig nagyon lassú , de stabil
nö vekedé st mutatott – bá r a szá mok orszá gos viszonylatban
eltö rpü lnek Nyugat‑Duná ntú l vagy Kö zé p‑Magyarorszá g té rsé gi
adataihoz ké pest. Fontos té nyező , hogy a Pé cs‑Villá nyi Turisztikai
Té rsé gben a kereskedelmi szá llá shelyek szá llá sdı́jbevé telei 4,2
milliá rd forintot tettek ki, amely 12,7%‑os bő vü lé st mutat. A
belfö ldiektő l szá rmazó szá llá sdı́jbevé telek (3,2 milliá rd forint)
14,8%‑kal, a kü lfö ldiektő l szá rmazó szá llá sdı́jbevé telek (1 milliá rd
forint) pedig 6,5%‑kal nő ttek 2018‑hoz ké pest. A Pé cs Villá ny
Turisztikai Té rsé g legfontosabb kü ldő piacai a vendé gé jszaká k
alapjá n Csehorszá g (31984 vendé gé jszaka), Né metorszá g (28548),
Romá nia (5023), Ausztria (4945), Szlová kia (4369), Lengyelorszá g,
Horvá torszá g, Oroszorszá g, Szerbia, Olaszorszá g (2853) (MTU adatai
alapjá n).
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Má s jelensé get is é rdemes emlı́teni az elmú lt é vekbő l. A minő sé gi
borok utá n megjelent a ké zmű ves sö rö k divatja, a pá linkaversenyek, a
sajá t gyü mö lcsbő l pré selt vegyszermentes, 100%‑os gyü mö lcslevek
ké szı́té se é s fogyasztá sa. A helyi termé k mozgalom, a helyi termé kek
ú jra divatba hozá sa, a helyi piacok lé trehozá sa is elindult, de a
kü lö nfé le kezdemé nyezé sek mé g nem elé g erő sek, mé g nincs elé g
termé k é s kevé s fogyasztó t é rnek el. Má s oldalró l a kü lö nbö ző
é lelmiszerallergiá k é s egé szsé gü gyi problé má k, é s az é lelmiszerekbő l
szá rmazó megbetegedé sek a kö rnyezet á llapotá nak romlá sá ra é s a
modern é let negatı́v velejá ró ira igyelmeztetnek.
Az alulró l jö vő kezdemé nyezé sek, tová bbá a magyar
csú csgasztronó miá ban elé rt sikerek má ra mé g nem á lltak ö ssze egy
ö sszefü ggő , á tfogó é s a minő sé get elő té rbe helyező gasztronó miai
rendszerré . Legnagyobb elő relé pé s a Villá ny–Sikló si, a Szekszá rdi é s a
tö bbi borvidé k tá já n é rzé kelhető . A minő sé gi borké szı́té s há rom
é vtizeddel ezelő tti ú jraé ledé se jelentő s borturizmust, ború ti
mozgalmat, ö sszefogá sokat teremtett, pl. Villá ny–Sikló si Ború t,
BalatonBor, Zalai Ború t. E terü leteken a kivá ló minő sé gű borok mellé
minő sé gben má r felzá rkó zott a gasztronó miai kı́ná lat is. A minő sé gi
borhoz nemcsak a gasztronó mia, hanem a kultú ra, az irodalom, a
ké pző mű vé szet, a zene, a termé szetvé delem, a sport, az oktatá s é s a
hagyomá nyő rzé s is tá rsult kü lö nfé le programok formá já ban.
Osszessé gé ben a minő sé gi borkultú ra pá rosulva a gasztronó miá val,
borturizmussal é s helybeni é rté kesı́té ssel jelentő s é s á tfogó telepü lé s‑
é s terü letfejleszté si erő vé é s eszkö zzé vá lt.
E sokfé le ú j helyi jelensé g é s kezdemé nyezé s keretbe foglalá sá ra,
haté kony né pszerű sı́té sé re é s tová bbi fejlő dé si lehető sé gek
feltá rá sá ra é s a helyi kö zö ssé gek é s é rintettek bevoná sá ra rendkı́vü l
alkalmas a pá lyá zat ú tjá n elnyerhető Euró pa Gasztronó miai Ré gió ja
cı́m é s platform.
Az alá bbi kezdemé nyezé s é s javaslat azt cé lozza, hogy Pé cs Megyei
Jogú Vá ros é s Baranya megye vá llalkozzon e cı́m megszerzé sé re. A
vá ros é s a megye kö zö ssé gei, ö nkormá nyzatai, vá llalkozó i, szakmai,
inté zmé nyi é s civil ö sszefogá ssal mutassá k meg Euró pá nak mindazt a
gasztronó miai, kulturá lis, tö rté nelmi é s termé szeti csodá t, amit a
vá ros é s a megye rejt. Sokfé le kitű nő minő sé gű helyi termé k,
hagyomá nyos magyar é s nemzetisé gi é telek, helyi é s regioná lis
gasztronó miai, zenei, é s mű vé szeti fesztivá l talá lható a megyé ben. A
villá nyi, sikló si é s pé cs‑mecseki é s mohá csi boroknak nemzetkö zi
rangjuk van. A pé csi sö r é s a ké zmű ves sö rö k, a helyi gyü mö lcsö kbő l
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pré selt gyü mö lcslevek é s szö rpö k kedveltek a fogyasztó k kö ré ben. A
felsorolá sbó l a termé szet sem hagyható ki, mely a lá tnivaló kon tú l az
egé szsé g megő rzé sé ben, kikapcsoló dá sban, pihené sben é s a
gasztronó miá ban is sokré tű kı́ná latot nyú jt. A gasztronó mia é s
kultú ra ezer szá lon ö sszekapcsoló dik egymá ssal. Minden együ tt van,
hogy ’terı́tett asztalhoz’ hı́vjuk vá rjuk a hazai é s kü lfö ldi vendé geket
Baranyá ban é s Pé csett.
Ez a program akkor lesz igazá n hatá sos, ha pá rosul hozzá egy
olyan fejleszté si straté gia é s forrá s, mely erő sı́teni a programban
megfogalmazott cé lokat é s lehető sé get ad a helyi szereplő knek
fejleszté si elké pzelé seik kibontá sá ra é s megvaló sı́tá sá ra. Ez a ké rdé s
má r tú lmutat a program kezdemé nyező in é s igé nyli a politikai
szereplő k é s inté zmé nyek, a gazdasá gi szfé ra é s a civil szereplő k
valamint a tudá sszektor szé leskö rű ö sszefogá sá t é s együ ttmű kö dé sé t.

Az Európa Gasztronómiai Régiója cím elnyeréséhez vezető út
Pé cs vá rosá nak utoljá ra 2011‑ben ké szü lt á tfogó turisztikai
straté giá ja. A turizmus szereplő i kö zö tt az ö sszefogá s é s
együ ttmű kö dé s gyenge. Az é vtized elejé n lé trejö tt szervezetek, a
TDM, a Pé csi Turizmus Egyesü let, a kezdeti é vek aktı́v mű kö dé se
utá n az é vtized kö zepé tő l (a Tourinform Iroda kivé telé vel) má r csak
formá lisan lé teznek, megszü nteté sü k gondolata is tö bbszö r
fö lvető dö tt má r. Pé cs vá ros turizmussal kapcsolatos bevé telei a
turizmus é s vendé glá tá s terü leté rő l (iparű zé si adó é s az
idegenforgalmi adó ) az elmú lt tı́z é veben é vente mintegy 2‑300
millió Ft adó bevé telt biztosı́tottak a vá rosnak. 2019‑ben az
idegenforgalmi adó mintegy 99 millió , az iparű zé si adó pedig
mintegy 205 millió Ft ö sszeget tett ki (Pé cs vá ros kö ltsé gveté se,
2019). A Pé cs má rka kutatá s é s a Pé cs Nyitva kampá nyok jelentő s
elő relé pé st jelentenek az ú jabb straté giai anyagok lefekteté sé hez
(Pé cs honlapja).
A Baranya é s Pé cs Euró pa Gasztronó miai Ré gió ja Cı́m megszerzé se
azt a cé lt szolgá lja, hogy né gy nagy terü let ‑ gasztronó mia, kultú ra,
helyi termé kek é s termé szeti é rté kek ‑ együ ttes kezelé sé vel é s
menedzselé sé vel, é s né gy nagy szektor – á llami, ö nkormá nyzati,
magá n, civil é s tudá steremtő – ö sszefogá sá val, erő ssé geinkre
alapozva, é rté keinknek megfelelő helyre kerü ljü nk a hazai é s
nemzetkö zi turizmusban. Az Euró pai Gasztronó miai Ré gió ja Cı́m nem
versenyt, hanem a Cı́met alá tá masztó elveknek tö rté nő megfelelé st
jelent. Az Euró pa Gasztronó miai Ré gió ja Cı́m megszerzé se é s az ebbő l
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fakadó felké szü lé s, a program é s a straté giá k egyes szektorok,
inté zmé nyek, vá llalkozá sok é s civilek kö zö tti ö sszefogá st é s
együ ttmű kö dé st igé nyelnek. A program megvaló sı́tá sá hoz nem
szü ksé ges nagy infrastrukturá lis beruhá zá s, hatalmas menedzsment
szervezet.

Az EGR program lehetséges hasznai
Az „Euró pa Gasztronó miai Ré gió ja cı́m” egy euró pai elismeré s,
mellyel olyan pá lyá zó kö zö ssé geket (vá ros, megye, ré gió , sziget,
orszá g) tü ntetnek ki, akik a fenntartható fejlő dé s szellemé ben,
kö zö ssé gi ö sszefogá ssal alá tá masztva, kiemelten fontosnak
tartjá k gasztronó miai ö rö ksé gü ket é s é rté keiket, a helyi é telek,
italok, mező gazdasá gi termé kek, termé szeti é s kulturá lis é rté kek
megő rzé sé t é s vé delmé t.
A „Pé cs é s Baranya Euró pa Gasztronó miai Ré gió ja 2026¹”
cı́mmel a vá ros é s a megye kö zö ssé gei re lektorfé nybe á llı́thatjá k
Euró pa é s a vilá g szá má ra a helyi gasztronó miai
kü lö nlegessé geket, kulturá lis, mű vé szeti, nemzetisé gi é s ö rö ksé gi
é rté keinket, a tudomá ny é s oktatá s eredmé nyeit, kulturá lis é s
sport esemé nyeinket é s termé szeti kü lö nlegessé geinket. Annak
é rdeké ben, hogy Pé cs é s Baranya sikerrel lé pjen fel a cı́m
megszerzé se é rdeké ben, tı́z é vre szó ló komplex programot
cé lszerű megalkotni a helyi gazdasá g, kultú ra, gasztronó mia,
mező gazdasá g, az oktatá s, az á llami inté zmé nyek, vá llalkozá sok
é s a civil vilá g együ ttmű kö dé sé vel. A program a helyi gazdasá g é s
tá rsadalom fejleszté sé t é s dinamizá lá sá t kell, hogy szolgá lja. A
program kialakı́tá sá ba minden lehetsé ges é rintettnek lehető sé get
kell biztosı́tani. A programidő szakot cé lszerű tematikus é vekre
megtervezni. A 2026‑re tervezett cı́mre 2023‑ben be kell nyú jtani
Pé cs é s Baranya ajá nlatá t a dı́jat menedzselő nemzetkö zi
szervezetnek. Az „Euró pa Gasztronó miai Ré gió ja” cı́m nem egy
pé nzosztó konstrukció , hanem az eddigi eredmé nyeket é s az
elvé gzendő feladatokat szé les kö rben né pszerű sı́tő elismeré s. A
cı́m é s az arra tö rté nő felké szü lé s egy straté giai eszkö z lehet
fejleszté si forrá sok feltá rá sá ra, a jö vő beni fejlő dé s elő segı́té sé re
é s ö sszehangolá sá ra a helyi gazdasá gban é s tá rsadalomban.
Alkalmas a helyi kö zö ssé gek é s egyé nek mozgó sı́tá sá ra egy jobb
é letminő sé g elé ré sé re, az egé szsé ges tá plá lkozá s é s é letmó d
né pszerű sı́té sé re. A kezdemé nyezé s sok helyi é rintett polgá r
vı́zió já val, á lmá val é s ré szvé telé vel való sı́tható meg.
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A cı́met 2016‑tó l 2022‑ig 15 ré gió nak ı́té lté k oda 12 orszá gbó l. Az
eddigi nyertesek kö zö tt vannak nagy ré gió k, tartomá nyok, mint pl.
Kataló nia (2016) 7,6 millió lakossal vagy egy orszá g, mint Szlové nia
(2021) 2 millió lakossal. De vannak kisebb ré gió k, vá rosok é s megyé k,
mint pl. Nagyszeben, Galway é s Nyugat‑Irorszá g, Trondheim é s
Trondelag. Menorca, a Baleá ri‑szigetek tagja mindö ssze 700 km2‑es
terü leten fekszik, a teljes sziget bioszfé ra rezervá tum é s kilencvenezer
lakosa van. A cı́mre pá lyá zó k tehá t rendkı́vü l sokszı́nű ek. Euró pa keleti
felé bő l eddig csak Nagyszeben (korá bbi Euró pa kulturá lis fő vá rosa) é s
Riga, Lettorszá g fő vá ros pá lyá zott a cı́mre. Mindegyik pá lyá zatban kö zö s
az a sokszı́nű é s sokoldalú inté zmé nyi, vá llalkozó i é s civil ö sszefogá s,
ami a cı́m elnyeré sé hez vezetett é s ami egyben kö vetelmé ny is a
pá lyá zat sorá n. A partnerek kö zö tt vá rosi, megyei ö nkormá nyzatok,
ré gió s testü letek, kormá nyszervek, kamará k, szakmai szervezetek, civil
szerveztek é s egyé nek szerepeltek. Kö zö s a nyertes pá lyá zatokban a
sajá tos egyé ni felté telek é s lehető sé gek bemutatá sa, a globá lis é s helyi
ké rdé sek ö sszekapcsolá sa, tová bbá az egyedi programok komplex
kö zelı́té se, melynek valamennyi á gazat é s é rintett terü let haszná t lá tja.
A cı́m vá rható gazdasá gi é s tá rsadalmi hatá sait a hasonló sá g elve
alapjá n, má s, a cı́met má r viselő ré gió k tapasztalatai alapjá n lehet
bemutatni. Ezek a kö vetkező k lehetnek (Ková cs et al., 2020):
‑ A Cı́m hı́ré rté ke: a nemzetkö zi é s hazai sajtó ban megjelenő
informá ció k, leı́rá sok, az adott telepü lé sek tö rté nelmi, kulturá lis,
tudomá nyos, termé szeti, gasztronó miai é rté keinek bemutatá sa. Az
ı́rorszá gi Galway‑ben, mely 2018‑ban viselte a cı́met, a programjaikró l
é s a vá rosró l megjelenő tudó sı́tá sok, turisztikai magazinok,
Washington Post, National Geographic stb. televı́zió s bemutatá sok,
riportok hı́ré rté ké t 4 millió euró ra szá moltá k ki. Szlové niá ban 2021‑
ben a COVID pandé mia alatt az orszá got bemutató mé dia é rté ké t
kö zel 1,5 millió euró ra becsü lté k. A nemzetkö zi sajtó ban tö bb mint
500 cikk é s hı́radá s jelent meg az Euró pa Gasztronó miai Ré gió ja
cı́mrő l Szlové niá ban, online pedig mintegy má sfé l millió megtekinté s
tö rté nt.
‑ Fejleszté sek, beruhá zá sok a helyi termé kek, helyi termelő k, minő sé gi
é tkezé s irá nyá ba: az ı́r projekt 2020‑ban egy un. BIO INNOVATOR
campust lé tesı́tett Galwayban, 4 millió Euró s befekteté ssel, 40
vá llalkozá s 360 munkahelyet teremtett az é lelmiszeriparban é s a
tervek szerint 500 ú j termé k lé trehozá sá t fogja elő segı́teni. Az Euró pa
Gasztronó miai Ré gió ja cı́met viselő k mintegy 25 millió euró s kü lső
forrá st tudtak pá lyá zni a programjaikhoz.
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‑Osszefogá s a Cı́met viselő k tapasztalatai alapjá n: Nagyszebenben
a vá llalkozá sok 8 millió Euró forrá st biztosı́tottak a Cı́mé v
programjaira. Az ö nkormá nyzat 500 ezer Euró val tá mogatta a
programot. A Dá niai Kö zponti Ré gió a 2016‑2020as fejleszté si
tervé ben 3 é vre é vente 1 millió Euró t biztosı́tott a Gasztronó miai
Ré gió cı́mhez, hogy a ré gió t nemzetkö zi gasztronó miai
fogadó helyké nt né pszerű sı́tsé k. Kuopioban 2 projektet hagytak
jó vá kö zö ssé gi forrá sbó l 2 millió Euró s tá mogatá ssal. A cı́m nagy
szerepet já tszott az egyes ré gió k nemeztkö zi lá tható sá gá nak
nö velé sé ben.
‑ A Cı́m é s a vele já ró felké szü lé s lehető sé get nyú jt a pé csi
gasztronó miá nak a minő sé g é s a kiemelkedő minő sé g irá nyá ban
fejlő dni:(ez jelenleg első sorban Villá ny, Hosszú heté ny é s
Palkonya). Baranyá ban é s Pé csett nincs nemzetkö zi minő sı́té ssel
rendelkező vendé glá tó hely. Bergamó ban 22 Michelin csillagos hely
van, Baranyá ban é s Pé csett mé g nincs ilyen.
‑ A vá ros kreatı́v szektorá nak kibontakozá sa: A nemzetkö zi
igyelem fontos szinergikus hatá sa lehet a Pé csi baranyai kreatı́v
szektor, a mű vé szek, ké zmű vesek, divat ké pviselő inek é s
termé keik felfedezé se
‑ A vá rost é s megyé t lá togató k egyé ni né pszerű sı́tő
tevé kenysé gé nek hı́ré rté ke: Az okostelefonok ré vé n ma má r a
turistá k é lmé nyeinek megosztá sa az é lmé ny megszü leté sé vel
szinte egyidő ben tö rté nik. Adott fogadó terü letre é rkező k indı́té kai
kö zö tt elő kelő helyet foglalnak el a bará tok ajá nlá sai, meghı́vá sai.
‑ A kü lfö ldi é s hazai turistá k szá má nak nö vekedé se, kö lté sü k,
fogyasztá suk nö vekedé se, hatá sa: a Katalá n ré gió adatait
pé ldaké nt hozva szemlé letes, hogy a cı́mé v (2016) utá n is fenn
tudtá k tartani az é rdeklő dé st, stabil nö vekedé st é rtek el a
kereskedelmi szá llá shelyeken eltö ltö tt é jszaká k alapjá n. A
kereskedelmi szá llá shelyeken eltö ltö tt é jszaká k kö zel 64%‑á t a
kü lfö ldi turistá k jelentetté k, a fennmaradó 36%‑á t a belfö ldi
turistá k (2016: 35,26%, 2019: 36,34%).
‑ Adó bevé telek tartó s nö vekedé se: idegenforgalmi adó ,
szá llá shellyel,
rendezvé nyszervezé ssel
kapcsolatos
adó k,
vendé glá tá shoz kö thető adó bevé telek. Amennyiben a turizmus é s
vendé glá tá s 2022‑ben konszolidá ló dik é s 2023‑tó l nö vekedé si
pá lyá ra á ll, akkor 2027‑ig é vente 20% nö vekedé st tudunk
becsü lni.
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‑ Euró pai Unió s forrá sbó l megvaló sı́tható programok: A
felké szü lé si idő szakban lehető sé g lesz kö zvetlen euró pai
forrá sokra is pá lyá zni.
‑ A lakossá g é letmó djá ra, tá plá lkozá sá ra, egé szsé gé re gyakorolt
hatá s: rö vid tá von nehezen mé rhető , 5‑7 é v utá n kvalitatı́v
felmé ré ssel igazolható .
‑ Az á llampolgá ri bü szkesé g nö vekedé se: eddigi beszé lgeté seink
é s a Pé csi Egyetem friss kutatá sa alapjá n elmondható , hogy a
magas a kezdemé nyezé s ismertsé ge a vá rosban é s a megyé ben.
é s A vendé glá tó k, civil szereplő k, a tudá sszfé rá ban dolgozó k
ö rö mmel venné k a cı́met é s egyeté rtenek, hogy ez erő sı́ti a helyi
ö ntudatot é s bü szkesé get.
‑ Az elkö ltö zö tt lakossá g visszakö ltö zé sé nek lehető sé ge: A hazai
é s nemzetkö zi igyelem má s megvilá gı́tá sba fogja helyezni a
vá ros é s a megye lehető sé geit é s itthoni vá llalkozá sra,
visszaté ré sre fog ö sztö nö zni. A vá ros friss internetes ké rdő ı́vé t
lá tva e ké rdé srő l hasonló an gondolkodunk a vá rosvezeté ssel.

Az Európa Gasztronómiai Régiója cím intézményi háttere
Az IGCAT (International Insitute of Gastronomy, Culture, Arts
and Tourism) egy nonpro it inté zet, melyet 2012‑ben alapı́tottak
Barceloná ban. Az inté zet a gasztronó mia, kultú ra, mű vé szetek é s
turizmus terü leté n é rintett szervezetekkel é s regioná lis
konzorciumokkal mű kö dik együ tt. Munká já t egy – az egé sz
vilá got lefedő – szaké rtő i há ló zat tá mogatja, partnersé gben
kü lö nbö ző szakosodott kormá nykö zi szervezetekkel. Az IGCAT
cé lja a helyi kö zö ssé gek megerő sı́té se, hogy tudatá ban legyenek a
helyi kü lö nleges é lelmiszerek, kultú ra, mű vé szetek é s turizmus
erő forrá saik
vé delmé nek
szü ksé gessé gé ben
é s
né pszerű sı́té sé ben. Ennek rendkı́vü li jelentő sé ge van a globá lis
é lelmiszer é s tá plá lkozá si trendekkel szemben, mely az egé sz
bolygó ra, az emberek egé szsé gé re é s a helyi gazdasá gra is nagy
hatá ssal van (IGCAT honlap). Az IGCAT ı́té li oda az Euró pa
Gasztronó miai Ré gió ja cı́met é s az Euró pai Regioná lis
Gasztronó miai Platform titká rsá ga is egyben. Az inté zet
fejlesztette ki az olyan projekteket, mint Az Euró pai I jú Szaká cs
Dı́j, a Helyi Etel Kihı́vá s, A lá togató i csú csé lmé ny é s az Etel – Film
Menü ‑t.
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Mi előnye származna a térségnek a cím elnyerésével?
Gasztronó miai ö rö ksé gü nk bemutatá s mellett a speciá lisan pé csi,
illetve a baranya megyei é telek, nemzetisé gek kü lö nlegessé gei
euró pai szintű
igyelmet kapná nak. Kiszé lesedne a hazai
gasztronó miai forradalom, nemcsak a regioná lis kö zpontok, hanem
kisebb telepü lé sek is felkerü lhetnek a „gasztro‑té rké pekre”. A
minő sé gi é tkezé s, a tudatos tá plá lkozá s a mindennapjaink ré szé vé
vá lhatna,
a
kö zé tkezteté sek
szı́nvonalá nak
emelé se
is
megtö rté nhetne. A helyi termelő é s helyi termé kek né pszerű sı́té se é s
megbecsü ltsé ge magasabb fokra lé phetne. A cı́mre való felké szü lé s
aktivizá lná a helyi együ ttmű kö dé seket, a kö zö ssé gi akció kat é s
erő sı́tené a megyei é s a regioná lis kö zö ssé ghez tartozá s é rzé sé t.

Jegyzetek
¹ A javaslat a cı́mé vre 2024 helyett á tü temezé sre kerü lt 2026‑ra.
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bevételkiesést
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A gasztronó miai ré gió panel cé lja a magyar gasztronó mia
helyzeté nek á ttekinté se é s ehhez kapcsoló dva Baranya megye
gasztronó miá já nak, fejlő dé si lehető sé geinek megvitatá sa volt.
A panel vá laszt keresett arra, milyen kihı́vá sokkal kell szembe
né zni, milyen feladatokat kell megoldani, hogy a megye
gasztronó miá já t magasabb szintre emeljü k é s a turizmuson é s
gasztro‑turizmuson keresztü l a megyé nek é s Pé cs vá rosá nak euró pai
lá tható sá got biztosı́tsunk. Kö zö ssé gi ö sszefogá son á ltal a magasabb
kö vetelmé nyek teljesı́thető ek‑e? Lesz‑e elé g bizalom, együ ttmű kö dé si
szá ndé k é s ö sszetartó erő egy magasabb minő sé gi szint elé ré sé re?
A panelbeszé lgeté s ré sztvevő i:
M

B. T

H

Z

K

D

, a hazai gasztro‑forradalom elindı́tó ja
, Pannon Filharmonikusok igazgató ja
, Baranyai Gasztroré gió é rt Egyesü let elnö ke

A panelbeszé lgeté s alapjá t ké t kö zismert vendé g elő adá sa
jelentette, akik első dlegesen a minő sé grő l é s az ö sszefogá sró l
beszé ltek, amely a vidé ki té rsé gekre vonatkozó problé má k tö bbsé gé t
is orvosolni tudná .
Az első elő adá s a hazai gasztroforradalom elindulá sá ró l, annak
okairó l, a problé má kra adott lehetsé ges vá laszokró l szó lt. A
gasztronó mia a 2000‑es é vek elejé n nagyon kritikus á llapotban volt, a
ké pzé s, a szakmai alapok, a szakkö nyvek lemaradá sban voltak
nemcsak a nyugati orszá gokhoz, hanem az „idő hö z” ké pest is. A
Magyar Gasztronó miai Egyesü let azzal a cé llal alakult, hogy olyan
gyakorlati dolgokat vezessen be é s indı́tson el, ami segı́thet a
kilá balá sban. Ké t szakmai versenyt hı́vtak é letre (Hagyomá ny é s
Evolú ció , Czifray‑versenykurzus), ahol a legfontosabb elem az
é letszerű , é tteremszerű é telek é s a fő zé s maga volt. A
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versenyszituá ció k meghirdeté sekor a való s, szakszerű en mű kö dő
mű helyek lé trehozá sa lett a koncepció . A cé l a tudatos
alapanyaghaszná lat é s ú n. csiszolt ı́zlé s megjelenteté se; mivel „jobb
egy jó hal é s egy rossz szaká cs pá rosı́tá sa, mint a rossz hal é s jó
szaká cs”. Az egyesü let nevé hez fű ző dik az Aranyszalag tanú sı́tó
vé djegy alapı́tá sa, azon vá llalkozó k szá má ra, akik minő sé gi, hazai
alapanyagot szolgá ltatnak; pl. Baranya megyé ben a sellyei fü rj, az
ó falui Zichy wagyu, Heppenheimer tojá s. De ezt a minő sé get csak ú gy
lehet fenntartani, ha az é ttermek szö vetkeznek egymá ssal é s
„fé lté kenysé g né lkü l ajá nljá k egymá snak ezt a szintű minő sé get é s
vá sá roljá k is”. A minő sé g ké rdé se mé gis meglehető sen é rzé keny té ma,
mivel ezen termelő k a minő sé get meglehető sen „borsos á ron”
é rté kesı́tik, amelyre egé sz egyszerű en nincs mé g meg a megfelelő
kereslet a ré gió ban. Az alapanyagokkal kapcsolatban fontos szerepet
vá llalt fel a Baranyai Gasztroré gió é rt Egyesü let, amely a helyi
termelő k é s az é tteremtulajdonosok kö zö tti kö zvetı́té st is cé ljá ul
vá lasztotta. Azt tapasztalhattuk, hogy a té rsé gben a helyi termelő k
egy ré sze ké pes é s hajlandó együ tt, megfelelő mennyisé gű é s
minő sé gű termé ket elő á llı́tani (pl. mé hé szek é s borá szok eseté ben).
A gasztronó mia terü leté n az oktatá sban sajnos nem sikerü lt
á ttö ré st elé rni; ú j tankö nyvet kiadni vagy a ré git levá ltatni tö bb
é vtizedbe telik a jelenlegi szabá lyozá sok miatt. A ké pzé s fontossá gá ra
hı́vtá k fel a igyelmet a hallgató sá g soraibó l is jó pá ran; aká r belfö ldi,
kü lfö ldi tanulmá nyutak, aká r szakmai tová bbké pzé sek, kurzusok,
illetve egyé b tevé kenysé gek tová bbfejleszté sé rő l (marketing,
vevő kiszolgá lá s stb.) lenne szó , nagyon komoly lemaradá sban van a
ré gió .
Baranya megyé re vonatkozó an tö bb tanulsá ggal is szolgá lt a
panelbeszé lgeté s, mivel szá mos helyi szaká cs, é tteremtulajdonos, a
Baranyai Gasztronó miai Klaszter tagja vett ré szt rajta. Az ö sszefogá s
kulcské rdé snek szá mı́tott a hozzá szó lá sok eseté ben, a Klaszter tagjai
pl. olyan vá llalkozá sokat ké pviselnek, akik progresszı́vebben
pró bá lnak hozzá á llni a vendé glá tá shoz, igyekeznek tudá sukhoz é s
felté teleikhez ké pest is a lehető legtö bbet nyú jtani é s ö nmagukat
tová bbfejleszteni. A legfontosabb cé l az erő s, tevé keny kö zö ssé g
kialakı́tá sa, a szemé lyes ellenté teken való felü lkerekedé s.
A gasztronó miai szektoron belü l é s kı́vü l nagyon fontos a kapcsolat
a tö bbi szektorral, ı́gy a kultú rá val é s a turizmussal is. A gasztronó mia
megjelenı́té se a komolyzené ben (a Kodá ly Aperitif rendezvé ny ‑ a
Zene Zamata) é s ö sszekapcsoló dá sa erő s keresleti té nyező t
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eredmé nyezhetne. A Pannon Filharmonikusok má s szakmá k,
á gazatok é s hivatá sok szá má ra is szolgá lhat tanulsá gokkal a kvalitá s
é s együ ttmű kö dé s tanpé ldá jaké nt. A legfontosabb ü zenet talá n a
panelbeszé lgeté s sorá n, hogy „ki kell tö rni a buboré kban é lő
gondolatmenetekbő l, a zá rvá nyszerű ké pzé sekbő l”; nem lehet mindig
az együ ttmű kö dé s hiá nyá ra é s a má sik megismeré sé nek az
igé nytelensé gé re hivatkozni é s elutası́tani alapvető en jó ö tleteket.
A Pannon Filharmonikusok é s Horvá th Zsolt tö rté nete 2003‑ban
kapcsoló dott ö ssze, amikor iatal, ambició zus pá lyakezdő ké nt (tö bb
tá rsá hoz hasonló an) csatlakozott a zenekarhoz. Akkor ú gy gondolta,
nem elkö ltö zni kell vagy feladni a pé csi ambı́ció kat, hanem az
együ ttest kell sikerre vinni. Jelenleg 134 fő dolgozik együ tt a zenekar
sikereié rt, ebbő l 110 muzsikus, mű vé szember é s a tö bbiek a
menedzsmentet alkotjá k. A zenekar é s a benne dolgozó k mindig egy
zá rt kö zö ssé get alkottak, akik meglehető sen loká lis é rzetű ek voltak;
de nem voltak beá gyazva a vá ros kulturá lis é leté be (mindazoná ltal
egy tö bb mint ké tszá z é ves zenekarró l beszé lü nk). Emiatt
mindenké ppen a megú jı́tá sban gondolkodtak, de felhaszná lva az
eddigi tapasztalatokat a minő sé grő l, innová ció ró l, nemzetkö zi
kontextusokró l, há ló zatokró l. De a szervezet nem ö nfenntartó ,
tá mogatá sokbó l tartotta fenn magá t, illetve tulajdonosa is volt: Pé cs
vá ros; ı́gy az akkori vá rosi vezeté st kellett meggyő zni, hogy ideje
vá ltoztatni. Jelenleg a Pannon Filharmonikusok egymilliá rd forintbó l
gazdá lkodik, ekkora kö ltsé gveté snek má r tá rsadalmi felelő ssé get is
kell hordoznia. A jö vő ké p, amit ö nmaguk elé á llı́tottak egy exkluzı́v
termé k ké pe volt, egy olyan kvalitá s, amely nemzetkö zi minő sé get
ké pviselhet Pé cs szá má ra, „exportcikké vá lhat”; amelyet a
turizmusban, a vendé gé jszaká k szá má ban mé rhető vé is lehetne tenni.
Egyé rtelmű volt, hogy aki ezzel a jö vő ké ppel nem tud azonosulni,
attó l sajnos meg kellett vá lni – de a fő cé l „a nagyobb
kompromisszumok né lkü li, radiká lis, kö vetkezetes é s konzekvens”
folyamat vé ghez vitele volt. A szervezetben az igazi, való s é rté ket a
humá n erő forrá s ké pviseli (termé szetesen a tá rgyi eszkö zö k é rté ké n
felü l), a kollé gá ik kvalitá sa, ké pzettsé ge. A má sik dö ntő té nyező , hogy
a kvalitá son felü l meg kell tartani a muzsikusok motivá ltsá gá t,
nyitottsá gá t, é rzé kenysé gé t – amit ha a gasztronó miai szakemberekre
fordı́tunk á t: „egy jó sé f é letprogramja sem kü lö nbö zhet ettő l: nem
szabad telı́tő dni vagy elfá sulni, frissnek kell maradnia, mintha
szı́npadon tö ltené az é leté t”. Emiatt nagyon hatá rozott belső
minő sé gbiztosı́tá si rendszert vezettek be minden munkavá llaló
szá má ra – kö vetendő pé ldaké nt jelenhet meg minden munkahely
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eseté ben. Hangsú lyozotton kezelt terü let – mind a gasztronó miá ban,
mind a turizmusban, a magaskultú rá ban is – a má rka‑ é s brandé pı́té s,
a partnersé g ké rdé sei. A pé nz ezen a szinten má r csak mellé kes
motivá ló té nyező ; a né pszerű é s elismert zené szek azzal dolgoznak
együ tt é s oda mennek elő adni, ahol olyan szaké rtelmet é s
partnersé get, kö zö nsé get, illetve kö rnyezetet talá lnak, amely
szá mukra inspirá ló , é rté kes. Ebben a té nyező ben is rendkı́vü l
kö vetkezetesen kell vé gig haladni, felvá llalva mindazon kon liktust,
amely az ú t sorá n adó dik. A komolyzene‑fogyasztá s Pé cs vá rosá ban
egy való s piaccá vá lt, való s fogyasztó i dö nté sek elő zik meg, tehá t az a
má rka‑, kö zö nsé g‑ é s kapcsolaté pı́té s, amit az együ ttes elkezdett a
ké tezres é vek elejé n, az a jö vő ké p; má ra megalapozottnak tekinthető .
Az é let szá mos terü leté vel ö sszekapcsolható az igé nyes
zenefogyasztá s: felté telezhető , hogy az a turista vagy zenebará t aki a
vá rosba utazik egy koncertre „nemcsak a fü lé t ké nyezteti, hanem az
egé sz é rdeklő dé se, igé nye a vá ros egyé b szolgá ltatá sait illető en
ugyanebbe a szegmensbe sorolható ”. Az nem szabad elfelejteni, hogy
elké pesztő nehezen talá l egymá sra a vá sá rló meg aki kı́ná lja a
porté ká já t, hogy a minő sé g az milyen mó don igazoló dik vissza, az
talá n mé g nehezebb ké rdé s. Fontos szempont, hogy „olyan asztal
mellé ü ljü nk le, ahol arró l tá rgyalunk, hogyan tudná nk egymá st
segı́teni”. A Pannon Filharmonikusok felvá llalta, hogy mindenki mellé
odaá ll é s mindenkinek kinyitja a „sajá t mű kö dé se titkait” (legyen az a
gasztronó miai szakember, kö zé leti szereplő vagy egy helyi
kezdemé nyezé sű civil egyesü let); akik vá llaljá k az egyetlen egy kö zö s
pontot, a minő sé get.
A Covid‑já rvá ny nemcsak a gasztronó miá ban, a komolyzene‑
fogyasztá sban is tetemes ká rokat okozott. A pandé mia, a bezá rtsá g
megvá ltoztatta az emberek tö bbsé gé nek az é letvezeté si szoká sait,
sokkal nehezebben mozdulnak ki otthonró l, kevesebb idő t tö ltenek
é ttermekben, hangversenytermekben. Az á talakuló é letritmus az
eddigi rendszeres fogyasztó t má r csak alkalmi fogyasztó vá
vá ltoztatta. Az tapasztalható , hogy sokan mentek el a vá rosbó l,
ö regszik a kö zö nsé g. Emiatt kiemelt é rdeke minden szektornak, hogy
nö vekedjen a Pé csre é s a megyé be é rkező turistá k szá ma, emelkedjen
a vendé gé jszaká k szá ma, olyan tá rsadalmi ré teget is be kell tudni
vonzani, aki magas minő sé get keres mind a kultú rá ban, mind az
é tkezé sek terü leté n.

Tartalomjegyzék
Pó la Péter: Elő szó
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