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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

ILLÉS SÁNDOR 

 

1. Vállalásaink 

Kutatásunk témája a lokális foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer kibővítésének 

lehetőségeire irányult. Jellege alkalmazott kutatatás volt a nem piaci foglalkoztatási formák 

körében. Ezen belül a helyi gazdaságfejlesztés (HGF) megvalósult jó gyakorlatainak 

vizsgálata három magyarországi településen. A kutatás indokoltsága, hogy a lokális 

foglalkoztatás (alternatív foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, szociális foglalkoztatás) a jelen 

munkaerő-piaci viszonyok között, különösen a vidéki térségekben egyre nagyobb hangsúlyt 

kap a HGF kapcsán.  

Módszereink az alábbiak voltak:  

1. Tevékenységünk alapja a legfrissebb szakirodalom feltárása, amire alapozva célunk 

egy olyan HGF értelmezési-rendszer kidolgozása, mely a témával foglalkozó valamennyi 

diszciplína képviselője által elfogadható. (A nemzetközi és a hazai szakirodalomban is 

keverednek a szociális gazdaságfejlesztés, a helyi gazdaságfejlesztés, a közösségi 

kezdeményezésű gazdaságfejlesztés stb. kifejezések). 

2. Ezt követően helyszíni, empirikus kutatásokat terveztünk végrehajtani terepbejárások, 

kérdőívek, mélyinterjúk és fókuszcsoportos kutatás segítségével, melyek feldolgozása 

egyrészt statisztikai alapon, másrészt kvalitatív elemzéses módszerrel történik. E 

tevékenységünk nem előzmények nélküli, hiszen egy évvel korábban négy más mintaterületen 

tártuk fel jelen kutatásunk alapjait és specifikus tárgyát. 

3. Végül pedig a mintaterületeken működő jó gyakorlatok lényeges elemeinek 

általánosíthatóságát és modellbe építését vizsgáltuk meg.  

Végeredménynek három általános tanulmány elkészítését vállaltuk be magyarországi 

szakmai folyóiratok számára, továbbá a három esettanulmány elkészítését:  

1. a helyi gazdaságfejlesztés gondolati előzményeiről, definíciós rendszeréről és a helyi 

gazdaságfejlesztés következményeiről;  

2. lokális és alternatív foglalkoztatási formák alapvető vonásairól; 

3. Szintézisként pedig a HGF egy modelljéről; 

4. Helyi esettanulmány Szarvasról;  

5. Helyi esettanulmány Fertőd-Sarródról; 

6. Helyi esettanulmány Bazsiról.  
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Általános eredményeinket (1-3 tételek) három szakfolyóiratban kívántuk közzétenni a kutatás 

időtartama alatt: Földrajzi Közlemények; A falu; Munkaügyi Szemle. Továbbá a kutatás 

eredményeit és a szintén a KJM által támogatott kutatásunk szintetizált eredményeit az ELTE 

TTK Társadalom – és Gazdaságföldrajzi Tanszék kiadványsorozatának hatodik 

tanulmányköteteként magyar nyelven kiadni terveztük. 

 

2. Teljesítéseink 

A lokális foglalkoztatáspolitika nem piaci foglalkoztatási jellemzőit a helyi gazdaságfejlesztés 

mintázatait feltáró alkalmazott jellegű kutatásunkban vizsgáltuk meg. A helyi foglalkoztatás 

növelése lehetőségeinek feltárása volt az alapvető célkitűzésünk. Terepkutatatásaink 

helyszínei húszezer főnél alacsonyabb népességszámú kisvárosok, falvak és azok kistérségei 

voltak szerte az országban, hiszen ezekben a településtípusokban a legsúlyosabbak a 

foglalkoztatási problémák. Kutatásunk nem volt előzmények nélküli hiszen 2012-2013-ban 

Besencén, Mórahalmon, Pásztón és Oszkón végeztünk el feltáró jellegű kutatást, amely 

kutatás eredményeként kristályosodott ki jelenlegi alkalmazott kutatásunk tárgya és 

kérdésfeltevései. Tudatosan választottuk ki a három települést, mert az ország egymástól 

jelentősen eltérő további nagytérségeibe kívántunk eljutni. A szarvasi helyszínt a város 17 

ezer fős lélekszáma indokolta, továbbá, hogy a HGF szempontjából potenciálisan jelentős 

mezőgazdasági kutatóintézet van ott. Az ország nyugati szegletében szintén nagy 

hagyományú mezőgazdasági kutatóintézet székel a Fertőddel egybeépült Sarródon. Itt 

továbbá a határ-mentiség specifikus kérdéseit is tanulmányozhattuk. Bazsi a HGF 

aspektusából egy klasszikus kistelepülésnek számított. Szintén a megelőző kutatásunk pozitív 

hozadéka volt, hogy sikerült a HGF problémaköre iránt érdeklődő hallgatókból egy kvázi 

kutatói műhelyt kovácsolni. Az ő aktivitásuk következtében, az eredetileg tervezetthez képest 

két további helyszínre tudtuk kiterjeszteni a kutatásunkat, nevezetesen Rimócra és 

Cserkeszőlőre. A gazdasági-társadalmi-kulturális aspektusból karakterisztikusan eltérő 

települések adták meg a lehetőséget arra, hogy az egyedi sajátosságok feltárásán a jó 

gyakorlatok felfedezésén túlmenően, az egész összevont elemzésével, általános 

következtetéseket vonhassunk le a húszezer főnél alacsonyabb lakosságszámú vidéki 

településekre vonatkozóan.  

Az öt településen változatos módszertannal, a holisztikus szemlélet követelményeinek 

figyelembe vételével végeztük a terepmunkát. Egységes kérdőívvel gyűjtöttünk kvantitatív 

információkat a helyi lakosság körében. Egységes mélyinterjú struktúrára alapozva kérdeztük 

ki a helyi meghatározó személyiségeket, kvalitatív információkat nyerve, ezáltal. Fertőd-
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Sarród kivételével mindegyik egyik helyszínen fókuszcsoportos elemzést folytattunk le. Az 

információszerzés további eszközét pedig a terepbejárásaink során nyert élmények és 

benyomások szisztematikus gazdaságföldrajzi leírásai adták. 

A kutatás a finanszírozó és a végrehajtó fél érdekeit egyaránt szolgálta, hiszen ilyen méretű 

alkalmazott kutatást egy kutatóintézet egy nagyságrenddel magasabb költséggel tudta volna 

csak megvalósítani. Az egyetemi hallgatók, doktoranduszok és oktatók elkötelezettsége a 

kutatás iránt azt eredményezte, hogy a vállalt indikátorokat jelentősen túlteljesítettük. Tettük 

ezt nem csak a kutatás megrendelőjének való megfelelés érdekében, hanem ezzel 

egyértelműen növelni tudtuk saját eredményeink érvényességét és kiterjeszthetőségét. Úgy 

véljük, hogy hatékonyan használtuk fel a rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokat. 

Teljesítésünk elemei a következők voltak: 

1. A vállalt 200 lekérdezett, feldolgozott, összesített és analizált kérdőív helyett pontosan 474 

darab készült el az öt helyszínen összesen, az egyetemi hallgatók munkájának eredményeként. 

2. A vállalt 16 mélyinterjú helyett 31-et sikerült felvennie a doktoranduszoknak és az 

oktatóknak. Az „idegenekkel” szembeni ellenérzés kiküszöbölését nagyban segítette, hogy a 

terepmunkánkat a megfelelő előkészítés után a polgármesterekkel történő találkozással és 

eszmecserével kezdtük. Ezért nem alakult ki ellenséges hangulat a kutatási helyszíneinken 

sem a lakosság sem a kulcsszemélyek részéről. Némiképp beárnyékolja ezt a képet a már 

fentebb is említett Fertőd-Sarród esete, ahol a meghívott hét személyből (akikkel már 

készítettünk előzőleg mélyinterjút) mindössze egy fő jött el a tervezett fókuszcsoportos 

interjúra. Így az meghiúsult. Talán a kiélezett helyi politikai csatározások, talán a csütörtökre 

hirtelen megjavult időjárás, talán a nyugati végeken megfigyelhető fokozottabb 

individualizmus okozhatta ezt. 

3. A terepmunkákat a kvantitatív és kvalitatív adatok feldolgozása követte. Majd novembertől 

februárig hat műhelyvitát tartottunk péntek délután 14 órás kezdettel az ELTE-n a belső 

„HGF iskola” kutatói és külső szakértő meghívottak részvételével. Ez a forma az értékelés és 

a szintetizálás igen hatékony eszközének bizonyult. 

4. A kutatási záró beszámoló elkészítésén túl kötelezettséget vállaltunk arra, hogy 

legjelentősebb eredményeinket a kutatás közben és befejezése után három magyar 

szakfolyóiratban is közzé tesszük, a nyilvánosság minél szélesebb körű biztosítása érdekében. 

A kutatás tárgyának aktualitását, a téma „forróságát mutatja, hogy e beszámoló elkészítéséig 

egy tanulmány a Földrajzi Közleményekben, három tanulmány a Jelenkori Társadalmi 

Gazdasági Folyamatok című szakfolyóiratokban jelentek meg. Továbbá egy tanulmányt 

közlésre fogadtak el a Munkaügyi Szemle 2014. júliusi számába. A KJM Kuratóriuma az 
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angol nyelvű anyagok készítését nem támogatta. A kutatói kollektíva azonban saját 

erőforrások felhasználásával eddig két angol nyelvű tanulmányt publikált:  

Simonyi, P. – Illés, S. – Zsótér, B. – Rapkay, B. (2013): Local economic development in the 

Hungarian countryside: the heritage of  paternalism. Central European Regional Policy and 

Human Geography, vol. 3. no. 2. pp. 41-53; Illés S. (2014): Local economic development and 

paternalism in Hungary. Paripex Indian Journal of Research, vol. 3. no. 2. pp. 122-123. 

Impact Factor: 1,6480. 

További két angol nyelvű tanulmányunk lektorálás alatt áll. Kötelezettségünknek megfelelően 

mindegyik tanulmányban szerepel a támogató megjelölése.  

5. A kutatásunk legjelentősebb eredményeit e záró beszámoló tartalmazza, azonban, mint 

fentebb megjelöltük, több anyagunk megjelenése is folyamatban van. Eredményként  

tüntethetjük fel továbbá a kutatás alapján született és születendő szakdolgozatokat és doktori 

disszertáció-részleteket is, továbbá a konferenciákon tartott és tartandó szakmai előadásainkat 

is. Továbbá a KJM által támogatott kutatásunk szintetizált eredményeit az ELTE TTK 

Társadalom– és Gazdaságföldrajzi Tanszék kiadványsorozatának hatodik 

tanulmányköteteként és/vagy az Aktív Társadalom Alapítvány kiadványaként kívánjuk 

magyar nyelven kiadni. 

 

3. Következtetéseink és ajánlásaink esszenciája 

Megállapítottuk, hogy nem tehető egyenlőségjel a HGF és az önellátásra törekvés közé. 

Továbbá, kifejtettük, hogy a HGF nem épülhet csak paternalista hagyományokra. 

Hangsúlyoztuk, hogy a HGF nem rurális specifikum, tehát nem lehet kizárólag a 

vidékfejlesztés szerteágazó kérdéskörei közé beszorítani. Az urbánus terekben is 

létjogosultsága van ennek a fejlesztési formának. A helyi gazdaságfejlesztést nem szabad 

összekeverni a szociális gazdaságfejlesztéssel, ahol a csökkent munkaképességűekkel, a 

tartósan munkanélküliekkel, segélyezettekkel való foglalkozásnak van kiemelt jelentősége. 

Nem tehető egyenlőségjel a helyi gazdaságfejlesztés céljai, valamint az ökofalu-mozgalom 

vagy akár a városi közösségi kertek mozgalom célkitűzései közé sem. A közmunkaprogramon 

alapuló aktivitás jelenlegi gyakorlata sem igazán tekinthető a helyi gazdaságfejlesztés egyik 

megnyilvánulásának, bár elméletileg lehetne az.  

Kutatásunk gondolati keretéül az alábbi a HGF egy specifikus magyar felfogása szolgált: 
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1. ábra A HGF mint a nemzeti minimum egyik metaforája a mai Magyarországon 

ESZMÉK/IRÁNYZATOK  SZÍNEK TERVEK / CSELEKEDETEK 

Baloldal       piros    szociális gazdaságfejlesztés 

Jobboldal    fehér    közmunkaprogram/ kis- és 
középvállalkozás fejlesztés 

Liberálisok  zöld     ökofalvak/ városi közösségi kertek 

                                                    

HGF MINT NEMZETI MINIMUM 

MILYEN CÉLT SZOLGÁL?  MILYEN (ELŐ)FELTÉTELEK 
SZÜKSÉGESEK? 

Túlélés  Biztonság  
Függetlenség  Szabadság 

Hatékonyság  Felelősség 

Közösségépítés  Szolidaritás 

Jólét-kép megvalósítása       Nevelés 

Fenntarthatóság  Érték 

Forrás: saját szerkesztés 

Az első ábrán azt kívántuk bemutatni, hogy a HGF nemzeti minimumként való beállítása 

előtt nem látunk elháríthatatlan akadályokat. A legkülönbözőbb jellemzőkkel bíró emberek 

juthatnak el a HGF-hez, mint az életminőségüket, szubjektív jól-létüket és végeredményben a 

boldogságukat javító egyik tényezőhöz. Szükségszerűen más kiindulási alappal, 

szükségszerűen más utakon juthatnak el hasonló, a HGF-el kapcsolatos megoldásokhoz. Akár 

a tervezés, akár a megvalósítás, akár az értékelés fázisában érdemes azt következetesen 

végiggondolni, hogy mire szolgál az ő elképzelésük azoknak milyen morális és esszenciális 

előfeltételei vannak. A fogalmakkal operáló 2. ábra átgondolása, egyedi átformálása, és/vagy 

képekké transzformálása ebben nyújthat segítséget. (Igen érdekes, hogy a 2014-2020-as 

fejlesztési időszak uniós forrásainak kormányzati tervezése kapcsán a HGF-nek kulcsszerepet 

szántak. Ugyanakkor az országgyűlési választások kampányidőszakában csak az LMP 

tulajdonított kiemelt jelentőséget a HGF-nek.) 
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2. ábra HGF mint nemzeti minimum 

ESZMÉK/IRÁNYZATOK  SZÍNEK TERVEK / CSELEKEDETEK 

Baloldal→    piros→  szociális gazdaságfejlesztés 

Jobboldal→             fehér→  közmunkaprogram/ kis- és középvállalkozás                               

fejlesztés  

Liberálisok→    zöld→  ökofalvak/ városi közösségi kertek  

↓↓↓ 

   HGF MINT NEMZETI MINIMUM 

MIT SZOLGÁL? MILYEN(ELŐ)FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK: 
        

Túlélést                               ↔  Biztonság 

Függetlenséget                    ↔  Szabadság 

Hatékonyságot                     ↔  Felelősség 

Közösségépítést                   ↔  Szolidaritás 

Jólét-kép megvalósítását     ↔  Nevelés 

Fenntarthatóságot                ↔  Érték 

Forrás: saját szerkesztés 

A lokális foglalkoztatás kérdésköréhez szorosan kapcsolódik magának a helyi gazdaságnak és 

a helyi gazdaságfejlesztés problematikáinak sokszínűsége. Sokan és sokféleképpen tettek 

kísérletet a HGF fogalmának általános és egzakt meghatározására Magyarországon és azon túl 

is. A magyarországi szakirodalomban megjelenő definíciók alapján a HGF fogalma még 

mindig nem tisztázott. Mi azt a közelítést fogadtuk el, mely szerint a helyi gazdaság, a 

gazdaságnak az a legalsó működési szintje, ahol közvetlenül összekapcsolódhat a termelés és 

a fogyasztás. 

Terepmunkán alapuló kutatásunkban megtaláltuk és az esettanulmányokban leírtuk a 

felfedezett jó gyakorlatokat. Azonban az elsődleges eredményeket bemutató műhelyvitáink 

során arra a megállapításra jutottunk, hogy akkor tudnánk hatékonyan szolgálni a HGF ügyét, 

ha nem egyszerűen csak egyedi példákkal rukkolnánk elő, hanem általánosításra is 

törekednénk. Szintetizálási törekvéseink első részében azonosítottuk a vidéki Magyarországra 

korlátozódó HGF sikerességéhez szükséges nélkülözhetetlen elemeket. A gyakorlati 
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szakemberek a belőlük keverhető koktélok sokaságát állíthatják elő, a helyek egyediségének 

megfelelően. Az általánosító szintetizáló munkálataink második fázisában egy általános 

modell megalkotása volt a célunk. Kutatásunk annyiban folytatása az elődökének, hogy mi is 

a belső erőforrások kiaknázására helyeztük a hangsúlyt. Modellalkotásunk vezérfonalául 

azonban nem a területi egyensúly eszményének gyakorlatba ültetését választottuk, hanem 

éppen az egyensúlytalanságokat növelő, cél-racionális HGF kialakítását. A modellalkotás 

eredményét mutatjuk be alább, abból a nem titkolt célból, hogy elméleti és gyakorlati 

diskurzust váltsunk ki ezzel. Nagy a valószínűsége annak, hogy még számtalan más jó 

megoldás létezhet. 

    

3. ábra A helyi gazdaságfejlesztés egy  modellje 
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A helyi gazdaság fejlesztési célzatú modellje (3. ábra) nyitott rendszer, szektor-semleges, 

gazdasági ciklusoktól független és normatív rendszerként értelmezhető. A modell centrumát 

négy központi kategória adja, nevezetesen a helyi termékek, helyi hősök, helyi intézmények 

és a lokálpatriotizmus. Ezeket körbeveszik a helyi politikákhoz vezető elemek. A modell 

belső világát szűrő rétegek választják el a külvilágtól. A belső (endogén) és a külső (exogén) 

szférák határtartományában három cél-racionális fogalom található, melyek a helyi gazdaság 

fejlesztésének végeredményét adják meg, a jólétet, a biztonságot és a fenntarthatóságot. 
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1.  A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS EGYES GONDOLATI 
ELŐZMÉNYEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI1

 

 

RAPKAY BENCE – ILLÉS SÁNDOR – STÁRICS ROLAND 

1. Bevezetés  

 

Válság van a világban. A válság okaiként azonban, egy ENSZ (2011) kiadvány is gazdasági 

és pénzügyi tényezőket nevez meg, melyeknek sajnálatos társadalmi következményei vannak. 

Fel sem merült, hogy általános társadalmi problémák okozhatják az elhúzódó gazdasági és 

pénzügyi bajokat. Márpedig nagy valószínűséggel az ok-okozati összefüggés ebben az 

irányban is működik, tehát végeredményben kölcsönhatások bonyolult szövedékéről van szó.  

Válság van Magyarországon, hiszen a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális válság 

nagyszámú szimptómája van egyidejűleg jelen. Ezek között vannak olyanok, melyek globális 

eredetűek, vannak olyanok melyek Európai Uniós tagságunkból adódnak, vannak, amik 

sajátos kelet-közép-európai fekvésünkből erednek és végül vannak magyar sajátosságok. A 

hiány, a nélkülözés és a szenvedés bizonyos fokú megtapasztalása kivételessé teszi a 

válságidőszakot a problémák gyökereinek feltárására és a megoldási lehetőségek 

kidolgozására. Az emberek ilyenkor fogékonyabbak az előremutató gondolatokra és jobban 

törődnek olyan értékekkel és jelenségekkel is, melyeket észre sem vettek, vagy amik fölött 

átsiklott a tekintetük a bőség éveiben. Azonban kimerülni látszanak azok a gondolatok, 

erőforrások és fejlődési lehetőségek, melyek az elmúlt évtizedek fejlődésének a dinamikáját 

adták. A jólét éveiben észre sem vették a helyi gazdaság alapvető jelentőségét az adott 

közösség számára, így fejlesztésének sem tulajdonítottak kiemelt jelentőséget.    

A fogalomnak azt a megközelítését fogadjuk el, miszerint a helyi gazdaság a gazdaságnak az 

a legalsó működési szintje, ahol közvetlenül összekapcsolódik a termelés és a fogyasztás. A 

helyi gazdaságfejlesztés (továbbiakban HGF) gondolati alapjával szemben – vagyis, hogy a 

térségek saját erőforrásait kell feltárni és felhasználni – a hazai fejlesztési gyakorlat sokkal 

inkább a területfejlesztés másik alapvető lehetőségére, a külső erőforrások bevonására 

támaszkodik (CZENE ZS.–RICZ J. 2010). Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy ezen a 

                                                 
1
 A 1. fejezet rövidített változata megjelent: Rapkay Bence – Illés Sándor – Stárics Roland (2013) A helyi 

gazdaságfejlesztés egyes gondolati előzményei és következményei. Földrajzi Közlemények, 137. évf. 1. sz. pp. 
28-39. 
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gyakorlaton, a gazdasági recesszióból való kilábalás módozatait keresve, miért szükséges 

változtatni. 

Szintén a belső erőforrásokra helyezi a hangsúlyt NÉMETH N. (2011, 3), aki a gyakorlati 

szakember szemszögéből határozza meg az HGF általános céljait: 

- „Arra törekszünk, hogy feltárjuk a térségek saját, belső erőforrásait, és ezeket 

igyekszünk minél hatékonyabban hasznosítani. 

- A „képessé tétel” a kulcsszó: a helyiek képesek legyenek felismerni, rendszerezni és 

kiaknázni a kezükben és a környezetükben lévő erőforrásokat.  

- Kiemelt cél a jövedelmek helyben tartása: jövedelem ne áramoljon ki a térségből 

(településről), ha nem muszáj; amit csak meg lehet oldani helyben, azt oldják is meg 

helyben. Alapelv, hogy nyersanyag nem hagyhatja el a térséget, csak feldolgozott 

áru”.  

A szerző legutolsó mondatában foglaltakkal sajnos nem értünk egyet, hiszen egy nyersanyag 

is lehet helyi termék és sok tevékenység esetében a helyben feldolgozás egyszerűen nem 

valósítható meg. Teljes mértékben egyetértünk viszont NÉMETH N. (2011, 3) listájával, 

melyben felsorolja, hogy szerinte egy lokálisan működő gazdasági modell a gyakorlatban 

mely eszközökkel operálhat: helyi termékek (fejlesztése), helyi „pénz”, helyi csereeszközök, 

helyi alternatív energia termelése, kisközösségi autonóm energia-ellátás, helyi vállalkozások 

fejlesztése, méltányos turizmus, helyi fesztiválok, közösségi rendezvények, közösség-

fejlesztés, szociális munka és szociális gazdaság. Kritikai megjegyzésként hozzáfűzzük, hogy 

a jegyzék közel sem teljes. Reményeink szerint a tanulmány elolvasása és továbbgondolása 

hozzásegítheti a tisztelt olvasót a HGF eszköztárának kibővítéséhez és az elemek 

súlyozásához is. 

 

2. Gondolati előzmények 

 

SZALAI J. (1987, 48) gondolataihoz: „...a válság megoldásának alapkérdése a távlatokat 

vesztett társadalom perspektíva-nyerése, ráadásul a perspektívának tartósnak és gazdaságilag 

is gyümölcsözőnek kell lennie...” egészen hasonló kiindulópontra épülnek jelen dolgozatnak a 

túléléssel és a hatékonysággal kapcsolatos fejtegetései. SZALAI J. (1987, 48) 

gondolkodásmódja cinizmus nélkül realista: „Írásom középpontjában az a gondolat áll, hogy 

kibontakozás csak a munkavégzés értelmének széles társadalmi rétegek számára szavatolandó 

értéke mellett lehetséges.”.  
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Fontos feltenni a kérdést, hogy ha a munkavégző számára a munka értelme csak a 

javadalmazás legkülönfélébb formáira való törekvés és semmi több, akkor valóban 

visszatükröződnek-e a fent említett magasabb eszmék? A munka nem rossz (már az 

Édenkertben is az ember feladata volt a hely rendben tartása, gondozása). Ha valaki képes 

élvezni a munkáját, az az Édenkertből való kiűzetés egyik terhe alól „mentesíti” magát 

(SEDLACEK, T. 2011). Az eredendő állapot nem a munka elvetése, szükségtelensége, hanem 

annak élvezete, a folyamatában és eredményében való gyönyörködés. CSÍKSZENTMIHÁLYI M. 

(1991), hangsúlyozza, hogy a boldogság érzését a testet-lelket-szellemet igénybe vevő, ilyen 

módon az embert fejlődésre serkentő elfoglaltságok, feladatok hozzák el. Ha a hatékonyságra 

törekvés nem társul az elvégzendő munkához, továbbá ha az ember nem látja értelmét a 

tevékenységének, akkor a munkamorál szükségszerűen csökken. A fenti gondolatok talán 

elégséges alátámasztásul szolgáltak a túlélésre való törekvés ösztöne, valamint a 

hatékonyságra való törekvés nélkülözhetetlen építőkövei a helyi gazdaságfejlesztésről való 

elmélkedésnek  

A HGF gyakorlata nem épülhet felülről lefelé irányuló mechanizmusokra, közöttük például a 

paternalista hagyományokra. MISZLIVETZ F. (2008) a paternalizmusra áhítozást „potyautas 

mentalitásnak” nevezi. Szerinte „nem sikerült egyszerre szakítani a kádárizmus és a 

feudalizmus paternalista és szolgalelkűségre épülő hagyományával, a mindenek fölé helyezett 

rövidtávú egyéni érdekek körömszakadtáig tartó védelmével, a hosszú távú és szélesebb 

perspektívákban gondolkodás elutasításával („minek az, úgysem mi döntjük el”), a 

megbízhatatlanság, félrebeszélés, látszatkeltés és teljesítmény-visszatartás kultúrájával.” A 

potyautas mentalitást az „ezt is megússzuk majd valahogy” kifejezéssel ábrázolja MISZLIVETZ 

F..  

A helyi gazdaságfejlesztés alapjairól való gondolkodásnak harmadik nélkülözhetetlen eleme a 

közösségtudat és a szolidaritás fogalmaival ragadható meg. GREGG, S. (2012) álláspontja az, 

hogy Európában teljesen rosszul értelmezik a „szolidaritás” fogalmát. A kontinentális 

közvélekedés, hogy a szolidaritás (a jóléti állam erkölcsi morális alapja, így jelen gazdasági 

válságnak is alapja) az állam feladata. Az államon keresztül kell megvalósulnia ahelyett, hogy 

családok, kis közösségek, egyházak, magánszemélyek valósítanák meg. Ez egy teljesen hamis 

gondolkodás, hiszen a szolidaritás – morális voltából kifolyólag – bizonyos előzmények 

nélkül nem intézményesíthető, nem szabályozható. Az egyének közötti szolidaritás a 

közösségi szolidaritás alapja. Közösségi szinten azonban a szereplőknek olyan szabályokat 

kell elfogadni és érvényesíteni, ami erősíti, és nem gyengíti az egyéni szolidaritást. 

Feltételezzük, hogy a meglevő egyéni szolidaritás intézményesítése lehetséges. Ám az 
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individuumok közötti szolidaritás hiányában, a puszta intézmény megalapítása nem 

eredményezhet fenntartható változást.    
 

3. Történelmi ív, jelenkori analógiák és metaforák  

 

DEFOURNY, J. és DEVELTERE, P. (1999) a szociális gazdaság történeti beágyazottságát kutatta, 

és erre vezették vissza tanulmányukban az ösztönzőket is, melyek az embereket közösséggé 

formálják. A görögök és az egyiptomiak vallási testvériségeket alapítottak, amelyek célja a 

temetkezésről való gondoskodás volt; a közösség jelentette a biztosítékot az akkori – erős 

transzcendens kötődésű – embereknek arra, hogy végső útjukon megfelelőek lesznek a 

körülmények. A rómaiak alapítottak először céheket, amelyek már jobban kötődnek a HGF-

hez gazdasági tevékenységről lévén szó. A kilencedik századtól angolszász és német 

területeken éledtek újjá a római mintát továbbvivő céhek, a tizenegyedik századtól pedig – a 

kolostorok mintájára – testvériségek alakultak, amelyek biztosították a közösség tagjait 

mindenféle kölcsönös segítségnyújtásról, amelyek a mindennapi szükségletek kapcsán 

felmerülhettek. Összességében elmondható, hogy a középkor folyamán – mivel nem voltak 

akkora birodalmak, mint az ókorban – virágzott a lokális közösségek sokféle formája. Ez igaz 

a gyarmatosítás előtti Afrikára, Amerikára és Ázsiára is. A tizennyolcadik századtól 

Angliában kezdtek kialakulni segítségnyújtó társaságok, nagyjából azzal a céllal, amelyek ma 

a jóléti állam feladatköréhez tartoznak. Betegség, vagy halál esetén segítségnyújtás volt a 

központi szervezőerő.  

Természetesen problémák is felmerülhetnek közösségekkel kapcsolatban. A közösségben élés 

nem mindig egyszerű, a hozzáértés is kérdéses, és szociális érzékenység szükségeltetik. 

Hozzá kell tenni, hogy nem elsősorban a hiány, vagy a szükség miatt, hanem velünk született 

szociális karakterünk miatt keressük a közösségeket (SEDLACEK, T. 2011, 163) (Vö.: „social 

animal” kifejezés).  

A helyi gazdaságfejlesztés gyakorlata alapvető kritériumai közé tartozik  az átláthatóság 

biztosítása és az emberi lépték meg őrzése. Az emberek félelmei átalakultak az idők 

folyamán: az ősember retteghetett úgy a vihartól, villámlástól vagy a háborgó tengertől, mint 

a ma embere például a devizaárfolyamok hektikus és nehezen megmagyarázható mozgásától. 

Van analógia a kétféle félelem között? Igen van, nevezetesen az, hogy egyik kor embere sem 

értette tökéletesen azt, amivel szembenézett, csak érezte, hogy óriási hatással van az életére, 

és félelmetes hatalommal bír egy számára elérhetetlen, külső erő (LÁNCZI A. 2009).  
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Az ember azonban nem tud távoli hatalmaknak kiszolgáltatva élni. Az ősember istenekként 

tisztelte – félte – a természet erőit, a ma embere pedig még adós a megoldással. Lehet, hogy a 

devizaárfolyam mozgásaival való foglalkozás helyett a HGF felé kellene fordulni? Már a 

válság természete is jelzi a természettől való eltávolodást: olyan pénzekkel kereskedtek, 

spekuláltak, amelynek még nem realizálódott a fedezete a gazdaságban. A virtuális térben 

teremtett tünékeny látszatokhoz képest (vagy mellett), vissza kellene térni a kézzelfoghatóbb 

dolgokhoz, a naturáliákhoz és embertársainkhoz; egy sertés többet ér és nagyobb biztonságot 

nyújt, mint ugyanakkora névértékű részvény, egy jó szomszéd többet ér, mint tíz ismerős a 

Facebookon. 

A jólét-képhez kapcsolódó megjegyzése az írónak (SEDLACEK, T. 2011, 25), hogy a nomád 

életmódot folytató népek sokkal inkább tisztában voltak a tulajdonviszonyok kétirányú 

természetével, mint a letelepedettek. Tehát tudták, hogy amit ők birtokolnak, az ugyanúgy 

birtokolja és gúzsba köti őket is. (vö.: az átlag amerikait bemutató Harcosok Klubja c. filmben 

Tyler Durden azt mondja: „a dolgok, amiket birtokolsz végül mind téged birtokolnak”, 

FINCHER, D. 1999). SEDLACEK, T.  bemutatja azt is, hogy a Gyűrűk Ura Gandalfja és 

Galadriele fél a gyűrű birtoklásától, mert attól tartanak, hogy nem ők fogják kontrollálni a 

gyűrűt, hanem az fog eluralkodni rajtuk, meghatározva arculatukat (TOLKIEN, J.R.R. 1954, 

idézi: SEDLACEK, T. 2011, 138) 

Rendkívüli fontossággal bír, hogy miként tudjuk kommunikálni a HGF-el kapcsolatos 

gondolatainkat. Ez ugyanis a legfőbb összekötő kapocs az „elemzői kapacitás” és „a 

változásra és változtatásra való képesség és hajlandóság” között. Világosan be kell mutatni 

továbbá azt is, hogy milyen nézőpontból tekintünk a HGF-re. BINGHAM, R.D. és MIER, R.  

(1993) szerint a helyi gazdaságfejlesztés alapvetően új társadalmi konstrukcióban 

gondolkodik, az új látásmódnak megágyazni pedig hogyan lehetne jobban, mint történet-

meséléssel? A történetekben szereplő metaforák nem mások, mint az ötletek, a felismerések 

és eszmék szállítói és közvetítői az egyik értelmezési keretből a másikba. AKERLOF, G.A. és 

SHILLER, R. (2009) szerint az emberi elme narratívákban gondolkozik. Az ember felépít 

magában egy történetet a saját életéről, ami motivációt és keretet ad a hétköznapjaihoz. A 

történet-építésekben segítségünkre lehet ROWE, J. (2009) módszertana, mely a metaforákra, 

hasonlatokra, színes történetekre épül. Társadalomtudományi felismeréseink promóciója ezek 

használatával tökéletesedhet. Erre nagy szükségünk lehet akkor is, ha a helyi döntéshozóknak 

és közösségeknek szóló közérthető kiadványokat, előadásokat készítünk elő. A metaforikus 

analógiák és történetek ráadásul további ötleteket hozhatnak. ROWE, J. szerint merjük bátran 

használni az alternatív filozófiai nézőpontokat az elmélet és a gyakorlat közötti rés 
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áthidalásához. A tény, hogy egy teória sokkal hangsúlyosabban szól a „hogyan kellene 

csinálni”-ról, mint a „mit kellene csinálni”-ról folyton vissza-visszavezeti a stratégát a 

történet-meséléshez. A történetek sokkal több figyelmet tudnak magukra vonzani, mint a 

tradicionális társadalomtudományi közlésmódok. SUI, D.  (2000, 325) szerint: „Felismerve az 

alapvető korlátait a tudománynak és a tudományos módszereknek ... azt tanácsolom, hogy 

kezeljük a tudományos kommunikációt is történet-mesélésként. Ahelyett, hogy erőlködve 

próbálnánk megvilágítani a legapróbb részletekig a tudományos igazságokat, inkább 

vizsgáljuk a történet koherenciáját és tegyük fel az alábbi két kérdést: Összeáll ez a történet? 

Igaznak hangzik?”  

 

4. Globális gazdaság és globalizáció – lokális gazdaság és HGF 

 

Napjaink világgazdaságában a globális és a lokális fogalompár egyszerre van jelen.  „Mikor a 

globalizáció kritikusai az ökonómia és információs hálózataikat szövik, akkor az a céljuk, 

hogy konkrét cselekvési játékteret hódítsanak vissza.” (SAFRANSKI, R. 2004 17.). A „Mennyi 

globalizációt bír el az ember?” című könyvben megjelent mondat, korunk világgazdaságának 

jellemzése szempontjából rendkívül aktuális és kulcsfontosságú tartalmi elemeket magában 

foglaló megállapítás. Napjaink egyre globalizáltabb világában a legnagyobb súlyú gazdasági 

döntések mindinkább az összefonódó nemzetközi pénzügyi és gazdasági erőközpontokban 

(transznacionális vállalatok, bank- és pénzvilág) fogalmazódnak meg. Eközben a 

nemzetállamok kormányainak, valamint az egyes mezo- és mikro szinteknek (régióknak, 

illetve településeknek) a fajsúlyos kérdések tekintetében fokozatosan halványodik a 

befolyása (FARAGÓ L. 2004). 

 Azonban a területen kívülivé vált piaci erők térnyerésének folyamata mellett azt is „látni 

kell, hogy a globalizáció nem fedi le teljes egészében az egész teret és a gazdaságban is van 

számos olyan rés olyan niche (ILLÉS S. – MICHALKÓ G. 2011), amelyet nem érint, így vannak 

olyan területek, amelyekre regionálisan vagy helyben hatni lehet” (FARAGÓ, L. 2004 57.), sőt 

a szubszidiaritás elvéből kiindulva érdemes is beavatkozni. A helyi szintű aktivizálódás 

különösen annak fényében kulcsfontosságú, hogy napjainkban az óriási méretek szinte 

egyetemes bálványimádásában szenvedünk (SCHUMACHER, E.F. 1994) legyen az területi 

kiterjedés, gazdasági-jövedelmi koncentráció, vagy éppen vállalati szervezetnagyság 

struktúra. „Így hát feltétlenül szükséges a kicsinység erényeinek hangsúlyozása ott, ahol az 

helyénvaló” (SCHUMACHER, E.F. 1991) akár térbeli, akár méretbeli struktúrákra 

vonatkoztatunk is (lásd 1. táblázat). Ez a gondolatmenet nem mindenki véli teljesen magától 
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értetődőnek. Sajnos vannak olyan nézetek, miszerint „lokálisnak lenni egy globalizált 

világban a hátrányos társadalmi helyzet és a leépülés jele.” (BAUMAN Z. 1998, 7)  

 

1. táblázat: A globalizáció és a lokalizáció néhány jellemzője 

 

A globális szemlélet mint a problémák 

forrása 

A lokalizáció a megoldás: a fenntartható 

fejlődés feltétele 

Város-falu ellentét Város-falu együttműködés 

Hosszú szállítási utak, környezetszennyezés Rövid szállítási utak, környezetkímélés 

Élelmiszerimport, feldolgozott, tartósítókkal 

teli élelmiszerek, egészségkockázat 

Helyitermék-fogyasztás, friss, helyi, 

biztonságos élelmiszer 

Nagy cégek előnye Sok sikeres kisvállalkozás, élettér a hazai 

szereplőknek, családi gazdaságoknak 

Elnéptelenedett falvak, monokultúrák Élettel teli falvak, biodiverzitás 

Hiper/szupermarketek Helyi, közösségi piacok 

Specializált tudás, részterületek ismerete Átfogó ismeretek, rendszerszemlélet, 

hagyományok, átöröklött tudás hasznosítása, 

innováció kreativitás 

Függőség Önállóság, önbizalom, spirituális fejlődés 

Társadalmi polarizáció Társadalmi kohézió, erős társadalmi tőke 

Az ember dolgozó, és vásárló individuum Az ember gondolkodó, cselekvő polgár, a 

közösség része 

Forrás: Csath (2001, 232) 

A lokális tér (a piac tere), illetve a lokális gazdaságok (CSATH M. (2010, 158) 

megfogalmazása szerint „öntevékeny, önellátásra képes, erős közösségekre és helyi értékekre 

támaszkodó gazdaság”, melynek célja az értéklánc és a nyereség „helyben tartása”. Fő 

szereplői pedig a helyi beágyazottságú kis- és középvállalkozások. Vizsgálatuk előtérbe 

kerülése a globalizáció felerősödésének egyik következménye. Többen, köztük a 

szóösszetételt is megalkotó Roland Robertson – nem is globalizációról, hanem a globális és a 

lokális szavak összeillesztésével, glokalizációról beszélnek, hangsúlyozandó, hogy a siker e 

két tényező, azaz a globális és a lokális erőforrások regionális összekapcsolásán nyugszik. 

Lásd: CSÉFALVAY Z. 2006) 

Az utóbbi évtizedekben számos hazai és külföldi szerző (CSATH M. (2011), CSÉFALVAY Z. 
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(2006), LENTNER CS. (2006), DAVID C. K. (1996), SCHUMACHER, E. (1991)) körültekintően 

foglalkozott a lokális gazdaságok bemutatásával, szerepük és súlyuk indokolt növelésének 

fontosságával, valamint kitörésük lehetőségének számbavételével. Az egyik legnagyobb 

hatású munka kétségkívül KORTEN, D. nevéhez fűződik, aki kifejti, hogy „a kollektív (az 

emberiséget és a természeti erőforrásokat egyaránt érintő - szerzők) katasztrófa elkerülése 

érdekében gyökeresen át kell alakítani az üzleti élet rendszerét és vissza kell állítani a 

kisméretű és a helyi gazdálkodás rendszereit” (KORTEN, D. 1996 11.). Gondolatai mottóul a 

következőket adja meg: „építsétek újjá gazdaságotokat saját érdekeitek alapján!” (KORTEN, D. 

2009 9. p.). A szerző nemcsak felvázolja, hanem össze is foglalja a helyi, emberközpontú 

gazdaságra történő áttérés programját. Szerinte a jövő kulcsa a helyi gazdasági 

kezdeményezéseken, a helyi vállalkozásokon és a dolgozó embereken alapuló helyi 

piacgazdaságé, ahol az emberek valódi javak és szolgáltatások előállításával foglalkoznak 

maguk, családjuk és lakóhelyük megélhetése biztosítása céljából. A helyi piac legfőbb 

feladata, hogy „valóságos vagyont teremtsen valódi erőforrásokból, valóságos igények 

kielégítésére”. (KORTEN, D. 1996 54.)  

Ez utóbbi gondolatra rímel BAUDRILLARD, J. napjaink világgazdaságával kapcsolatos 

leplezetlenül kritikus fejtegetése, miszerint a gazdaságban a vagyon forrását a termelés helyett 

egyre inkább a spekuláción alapuló szolgáltatások jelentik. „A spekuláció már nem az 

értéktöbbletet jelenti, hanem az érték extázisát, amelynek nincs kapcsolata a termeléssel vagy 

a termelés valóságos feltételeivel. A spekuláció az érték lecsupaszított formája, amely már 

csak a saját fejlődésével törődik” (BAUDRILLARD, J.  2000 7-8.). Ennek eredményeként „a 

gazdaság destabilizálódik, mert a spekulációk nem a valóságos gazdaságból indulnak ki, 

hanem a tőkeáramlás végletekig hevített szimulációjából és ezáltal megkettőzik és 

meghamisítják a valóságos gazdaságot” (BAUDRILLARD, J. 2000 99.). Ebből egyenesen 

következik, hogy a helyi gazdaság komplex rendszere, így felépítése és mechanizmusa nem 

feltétlenül, sőt legtöbbször egyáltalán nem a makrogazdaság leképezése. A helyi 

gazdaságfejlesztés alapjául szolgáló helyi érdek ugyanis a sajátos adottságokhoz és 

feltételekhez igazodik, emellett nagyfokú területi és települési meghatározottságot és kötődést 

is mutat (HRUBI L. 1994; MEZEI C. 2006; MEZEI C. 2007.). A helyi gazdaságfejlesztés 

célrendszerének középpontjában döntően az alábbi motivációs tényezők találhatók meg 

HRUBI L. (1994) és PÉTERI G. (1995) alapján: 

 - munkaerő-piaci problémák megoldása, munkahelyteremtés 

 - a térség, település népességének hatékony foglalkoztatása 

 - a közösségi és egyéni jövedelemforrás gyarapítása 
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- gazdasági növekedés és gazdasági átstrukturálódás elősegítése 

 - komplex és diverzifikált gazdasági bázis létesítése 

- kis- és középvállalkozások fejlődésének ösztönzése 

- helyi munkamegosztás és kapcsolatrendszer kialakítása 

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy a lokális siker kulcsa a helyi-térségi 

kezdeményezésben, mindenekelőtt az itt meglévő szervezetek aktivizálódásában és azok 

széleskörű, hatékony együttműködésében rejlik. 
 

4.1. A HGF egy általános modellje 

 

Helyi gazdaságfejlesztés kapcsán sem kerülhetjük ki az értelmezési keretek tárgyalását, tehát 

körül kell járni a HGF határait. Látni fogjuk, hogy ez nem is olyan egyszerű. A tárgyunk 

térbeli, területi keretei közel sem nyilvánvalóak. VALLER, D. és WOOD, A. (2010, 140) szerint 

problémás definiálni az alábbi fogalmakat; lokális, regionális, szomszédság, állam, közösség 

stb. A HGF irodalma körül is nehéz szakmai korlátot szabni, mivel napjaink rugalmas 

megközelítése a következő szakterületek tanulmányaiból merít: politika, földrajz, szociológia, 

közgazdaságtan, jogtudomány, hogy csak a legfontosabbakat említsük (VALLER, D. és WOOD, 

A. 2010). 

Azt sem könnyű megállapítani, hogy milyen jellegzetességgel kellene rendelkeznie a HGF 

megfelelő elméletének. CLARKE, S.E. (2001) könyvének fő üzenete, hogy nagyon hiányzik 

egy formális és meggyőző elméleti keretrendszer a HGF-et illetően. Mások szerint a gondolati 

kuszaság a legnagyobb probléma, amelyet főként a sok különböző, egyenként (önmagukban) 

rendkívül speciális és szűk elméleti keret okoz. WILSON, J.J. (1999, 3) álláspontja is ezt 

erősíti; szerinte a tudományos élet képviselői újabb és újabb speciális és pragmatikus 

teóriáikkal elárasztják az akadémiai piacot. Ez a túlkínálat okozza a bajt. Ezek az elméletek 

rendszerint nagyon látványosak és divatosak, könnyű felkelteni a döntéshozók érdeklődését 

velük. Hazánkban egyelőre még nem jelentkezett a HGF területén a tanulmány-özön, ám már 

a kezdetekkor érdemes elköteleződni egy olyan irányvonal mellett, amely az egyes operatív 

elméleteknek stabil alapot igyekszik lefektetni (G. FEKETE É. 2011). E hiány pótlására 

teszünk kísérletet az alábbiakban. 

CLARKE, S.E. (1993, 89) szerint a HGF mélyebb jelentése éppen az egyes politikák összetett 

és sok társadalmi dimenzióban ható mivoltában van. Szerinte a szintézisre törekvés hiánya a 

legnagyobb probléma, amellyel azonban a legkevésbé vannak tisztában a tudósok és a 

fejlesztők. CRUNDEN, R.M. (idézi VALLER, D. és WOOD, A. (2010, 142) szerint ennek a 
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problémának a gyökere a pragmatikus beállítottságban keresendő. Ebből az attitűdből az 

következik, hogy azok az elvont fogalmi gondolkodásból származó absztrakciók, amelynek 

nincs azonnal eredménye a gyakorlatban, elvetésre kerülnek. Az, ami nincs közvetlenül 

kapcsolatban a mindennapi életünkkel, az nem érdemel figyelmet; a napi problémák kezelése 

fontosabb, mint az alapigazságok felismerése. Ez a tendencia folyton „eszközelméletek” 

kidolgozása irányába hat: a „cselekvési útmutató” zászlaja alatt születnek az alkalmazott 

jelleggel bíró tanulmányok. A folyamat eredménye a töredezett szakirodalom, amelyből 

hiányzik az átfogó kérdések vizsgálata és az elméleti szintézisre való törekvés. Sőt a 

technokrata „tudósok” valóságos harcot folytatnak a minden részletre kiterjedő, átfogó 

teoretikus tanulmányok ellen (WIEWEL ET AL., 1993, 96). Talán az elméleti munkák nem 

lennének összeegyeztethetők a tudomány fő áramlataival, paradigmáival?  

Tudatában vagyunk annak, hogy nagy a veszélye a HGF-hez kapcsolódó gondolatok, 

stratégiák és gyakorlatok általánosításának. A „one-size-fits-all” jellegű elképzelések azonban 

legtöbbször csak a mintaterületen működnek tényleg jól. A HGF stratégiáról szóló 

elgondolások PERRY, M. (2010, 526) szerint három alapvető jellemzővel bírnak:  

 

- Kijelentés: Legyen alapos, ami jól adaptálható a helyi viszonyokhoz. Releváns kérdés: 

Mennyire illeszthető a stratégia egy adott területhez, az ott tapasztalt körülményekhez? 

A precizitásnak tehát össze kell fonódnia a rugalmasság kívánalmával. 

- Kijelentés: Legyen átfogó, ami nem csak a helyi viszonyokból következik. Releváns 

kérdés: Mennyire lehet generális (több helyszínen használható)? Az átfogó jelleg nem 

jelenti azt, hogy általános érvénnyel is bír. 

- Kijelentés: Egyszerű, átlátható és sallangmentes. Releváns kérdés: Mennyire ragadja 

meg a leglényegesebb változókat és azok kapcsolatait? Az egyszerűség ez esetben sem 

jelentheti a pongyolaságot. 
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1.ábra: A sikeres HGF stratégia elméleti modellje (PERRY, M. 2010 alapján saját szerkesztés). 

 

THORNGATE, W. (1976, 125) szerint egyidejűleg a legjobb stratégiák esetében is csupán két 

paraméter valósulhat meg a háromból. A valódi társadalmi-gazdasági körülmények 

komplexitása nem teszi lehetővé egyszerre mindhárom igény kielégítését. Ha mondjuk egy 

stratégia alapos és nem csupán egy, hanem több helyi gazdaságra is alkalmazható, akkor az 

biztosan nem lesz egyszerű. Emellett ha egy stratégia egyszerű, akkor annak be kell áldoznia 

vagy az alaposság, vagy az átfogóság kritériumát. A leggyakoribb esete a kudarcnak, ha 

egyszerre egyszerű és átfogó érvényű stratégiát alkotnak: ebben az esetben a konkrét 

társadalom- és gazdaságföldrajzi viszonyok között általában csődöt mond a stratégia. 

RECHNITZER J. (2011) más szempontú, ám szintén tanulságos munkájában a terület-politika és 

a vidékpolitika eltérő paradigmáira világított rá. Ebből a munkából is látszik, hogy mennyire 

eltérő szemlélettel lehet ugyanannak a térségnek a fejlesztésébe belevágni. 

THOMAS, A. (idézi VALLER, D. és WOOD, A. 2010, 146) szerint ehhez kapcsolódó releváns 

probléma az is, hogy nem egyértelmű, hogy egy-egy stratégiához melyik kettő paramétert 

kellene illeszteni, illetve, hogy egy már létező stratégia melyik dimenzióiban erős. Összetett 

és egyben szubjektív jellegű, hogy a HGF-ben résztvevő „stakeholder”-ek közül ki melyik 

paramétert részesíti előnyben. A tudományos élet képviselői, a szakpolitikai vezetők és a 

HGF szakemberek más-más prioritások alapján döntenek. A szakpolitikusok kedvelik az 

egyszerű, tehát jól kommunikálható, és az átfogó, több helyszínnel is alkalmazható stratégiai 

elgondolásokat. Az alaposság kritériumának biztosítása már nem az ő gondjuk. Számukra a 

lényeg az, hogy a támogatásokat kiosztották, és a nemzeti stratégiában kitűzött célok felé 

haladnak. A HGF szakember alapos stratégiát akar, hiszen ez alkalmazható lesz ahhoz a 
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konkrét problémához, amellyel éppen foglalkozik. Biztosra akar menni, és el is akarja adni 

tervét a helyieknek: a második tényező számára is az egyszerűség, a könnyen átláthatóság. 

Mivel egy konkrét helyszínnel dolgozik, számára a legkevésbé fontos, hogy átfogó érvényű 

legyen a tervezet. A tudományos élet képviselői alapos – hiszen tudományos pontosság a cél – 

és átfogó – mivel tankönyvekbe és szakfolyóiratokba írnak – stratégiát akarnak kidolgozni. 

Az egyszerűség kritériumát tudják a legkevésbé érvényesíteni. A társadalomföldrajzban 

például még kezelhető számú adattal alaposan jellemeznek egy térséget, majd az átfogóságra 

törekedve szelektálják az egyes társadalmi és gazdasági dimenziókat. Nem is tehetnek mást, 

hiszen az alaposság egy fokán túljutva csak az állapítható meg, hogy minden eset más, a 

földrajz idiografikus tudomány.  

 

4.2. A HGF egy specifikus magyar modellje 

2. ábra A HGF mint a nemzeti minimum egyik metaforája a mai Magyarországon 

ESZMÉK/IRÁNYZATOK  SZÍNEK TERVEK / CSELEKEDETEK 

Baloldal       piros    szociális gazdaságfejlesztés 

Jobboldal    fehér    közmunkaprogram/ kis- és 
középvállalkozás fejlesztés 

Liberálisok  zöld     ökofalvak/ városi közösségi kertek 

                                                    

HGF MINT NEMZETI MINIMUM 

MILYEN CÉLT SZOLGÁL?  MILYEN (ELŐ)FELTÉTELEK 
SZÜKSÉGESEK? 

Túlélés  Biztonság  
Függetlenség  Szabadság 

Hatékonyság  Felelősség 

Közösségépítés  Szolidaritás 

Jólét-kép megvalósítása       Nevelés 

Fenntarthatóság  Érték 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. ábra HGF mint nemzeti minimum 

ESZMÉK/IRÁNYZATOK  SZÍNEK TERVEK / CSELEKEDETEK 

Baloldal→    piros→  szociális gazdaságfejlesztés 

Jobboldal→             fehér→  közmunkaprogram/ kis- és középvállalkozás                               

fejlesztés  

Liberálisok→    zöld→  ökofalvak/ városi közösségi kertek  

↓↓↓ 

   HGF MINT NEMZETI MINIMUM 

MIT SZOLGÁL? MILYEN(ELŐ)FELTÉTELEK SZÜKSÉGESEK: 
        

Túlélést                               ↔  Biztonság 

Függetlenséget                    ↔  Szabadság 

Hatékonyságot                     ↔  Felelősség 

Közösségépítést                   ↔  Szolidaritás 

Jólét-kép megvalósítását     ↔  Nevelés 

Fenntarthatóságot                ↔  Érték 

Forrás: saját szerkesztés 

A második ábrán azt kívántuk bemutatni, hogy a HGF nemzeti minimumként való beállítása 

előtt nem látunk elháríthatatlan akadályokat. A legkülönbözőbb jellemzőkkel bíró emberek 

juthatnak el a HGF-hez, mint az életminőségüket, szubjektív jól-létüket és végeredményben a 

boldogságukat (EGEDY T. 2009) javító egyik tényezőhöz. Szükségszerűen más kiindulási 

alappal, szükségszerűen más utakon juthatnak el hasonló, a HGF-el kapcsolatos 

megoldásokhoz. Akár a tervezés, akár a megvalósítás, akár az értékelés fázisában érdemes 

azt következetesen végiggondolni, hogy mire szolgál az ő elképzelésük azoknak milyen 

morális és esszenciális előfeltételei vannak. A fogalmakkal operáló 2. ábra átgondolása, 

egyedi átformálása, és/vagy képekké transzformálása ebben nyújthat segítséget. 
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5. Összefoglalás 

A helyi gazdaságfejlesztés kérdésének fontosságát és komplexitását hangsúlyozva, a 

tanulmány gondolati csomópontjai és a felvillantott problémák egyértelműen az olvasók 

perspektíváját hívatottak szélesíteni. A tanulmány általános célja a válságból való kiútkeresés 

egy lehetőségének (módozatának) felvillantása volt. Specifikus célja pedig az, hogy a helyi 

gazdaságfejlesztés gondolata befészkelje magát az olvasók fejébe, valamint, hogy további 

kérdések és kételyek fogalmazódhassanak meg benne a helyi gazdaság kapcsán. Nem 

törekedtünk a helyi gazdaság fejlesztésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati elgondolások 

teljes körét feltárni. Mindössze arra tettünk kísérletet, hogy felvillantsuk a helyi 

gazdaságfejlesztésnek a túléléssel, a függetlenséggel, a hatékonysággal, a közösségtudattal, a 

jólét-képpel és a fenntarthatósággal való szoros összefüggését. Megállapítottuk, hogy nem 

tehető egyenlőségjel a helyi gazdaságfejlesztés és az önellátásra törekvés közé. Továbbá, 

világosan kifejtettük, hogy nem épülhet paternalista hagyományokra. Hangsúlyoztuk, hogy a 

helyi gazdaságfejlesztés nem rurális specifikum, tehát nem lehet kizárólag a vidékfejlesztés 

szerteágazó kérdéskörei közé beszorítani (BARTKE ET AL. 2004; NAGYNÉ MOLNÁR M. 2012). 

Az urbánus terekben is létjogosultsága van ennek a fejlesztési formának. A helyi 

gazdaságfejlesztést nem szabad összekeverni a szociális gazdaságfejlesztéssel, ahol a 

csökkent munkaképességűekkel, a tartósan munkanélküliekkel, segélyezettekkel való 

foglalkozásnak van kiemelt jelentősége (SZABÓ Sz. 2012). Nem tehető egyenlőségjel a helyi 

gazdaságfejlesztés céljai, valamint az ökofalu-mozgalom vagy akár a városi közösségi kertek 

mozgalom célkitűzései közé sem. A közmunkaprogramon alapuló aktivitás jelenlegi 

gyakorlata sem igazán tekinthető a helyi gazdaságfejlesztés egyik megnyilvánulásának, bár 

elméletileg lehetne az. Zárásként meg kell említenünk, hogy a tanulmány egyes gondolatainak 

a területi tervezés gyakorlatába való beépítése, további kutatásokat igényel.  

 

 

6. Epilógus 

 

LATOUCHE, S. (KINCSEI É. 2011 interjúja alapján) közgazdász és növekedéstagadó filozófus 

szerint biztos, hogy a jelenlegi folyamatos növekedésre alapozott rendszerekkel szakítani kell, 

mert azok nem tarthatók fenn. Az is biztos, hogy az a társadalom sokkal lokálisabb lesz, 

kisebb méretű termelő és fogyasztó közösségek lesznek, kevesebb hulladékot fognak 

termelni. Szerinte még a közlekedés is nagyba meg fog változni ennek hatására: a kis helyi 
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közösségek miatt nem lesz szükségünk az áruk, személyek és szolgáltatások permanens 

áramlására. Reményei szerint kevesebb haszontalan, de több jobb minőségű termék vesz majd 

minket körül. A mértékletességet kell az emberek egyik legfőbb benső mércéjévé tenni, 

hiszen ARISZTOTELÉSZ (ford. SZABÓ, 1997) szerint is a gonosz a mértéktelenségben rejtőzik.  

MELLÁR T.(2012) szerint a kisparcellás, magas hozzáadott értékű növények termesztésére 

épülő agrár-stratégia a jövő záloga. Csak így lehet több százezer fővel növelni a 

foglalkoztatottságot. Ezek után már csak egy logikai lépés, hogy akkor ez a gazdálkodási mód 

a költségvetés, az egészségügy, az oktatás és a nyugdíjkassza fiskális egyensúly felé történő 

elmozdításának is a kulcsa. MELLÁR T. (2012) szerint a „piac szempontjából kritikus 

üzemnagyságot el lehet érni a kistulajdonok bázisán is, nem szükséges hozzá az óriási 

tulajdonkoncentráció, a latifundiumok kialakulása.” Ha ezt összevetjük CSABA L. (2011, 816) 

megállapításával, miszerint a minél szélesebb körben terített tulajdon a szociális piacgazdaság 

egyik alapvető szükséglete, akkor szintén a HGF-hez jutottunk el.  
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3. ÁBRA POPULÁRISABB VERZIÓJA: HGF MINT NEMZETI MINIMUM 
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2. ESETTANULMÁNY – A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
LEHETŐSÉGEI FERTŐD-SARRÓDON2

 

PÉTER ORSOLYA 

 

 

1. Bevezetés 

A vidéki térségek fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban alapvetően kétféle megközelítés 

ismeretes. Az egyik esetben a hiányzó erőforrásokat részben pótolhatjuk kívülről, 

befektetések révén, illetve különböző forrásokból támogatásokra alapozhatunk. Más esetben a 

feltárt saját erőforrásokat megpróbálhatjuk minél hatékonyabban hasznosítani a helyi 

szereplők által. A gyakorlatban a két lehetőség egyáltalán nem zárja ki egymást, optimálisan a 

kettőt ötvözve érhetünk el jelentős eredményeket a térségek fejlesztésében. Mindenestre a 

létező problémákra bizonyosan nem fenntartható megoldás az, amely csak külső erőforrásra 

támaszkodik, hiszen a külső döntések nem feltétlenül a helyi közösségek érdekeit tartják szem 

előtt. Gyakran már nem is tudjuk, hogy térségeink milyen potenciálokkal rendelkeznek, s 

azok adott esetben mennyire egyediek. Ezek a javak a térség humán erőforrásaiban, 

természeti, gazdasági és kulturális erőforrásaiban egyaránt megtestesülhetnek. Urbanizálódó 

világunkban különösen értékes javak a tiszta, stressz mentes környezet, az egészséges 

termékek és a gyakran elhalványult hagyományok. Ezek megőrzése és hasznosulása miatt is 

fontos annyira a helyi szereplők együttműködése. A térségi versenyképességre törekedve 

minden térségnek meg kell találnia saját, egyedi versenyképességi tényezőjét (Czene Zs. – 

Ricz J. 2010). 

Sokszor találkozhatunk olyan értékeléssel, melyben a helyi gazdaságfejlesztést – 

valószínűleg a fent említett tényezőknek köszönhetően - az önellátásra való törekvéssel 

azonosítják, a kettő mégsem azonos. Bár mindkét folyamat kapcsolódik a lokalizációhoz, de 

más eszközökkel érik el azt. A helyi gazdaságfejlesztés az urbánus és rurális terekben 

egyaránt létjogosultsággal bír (Rapkay B. – Illés S. – Stárics R. 2013). E fejlesztési 

szemléletet nem szabad összekeverni a szociális gazdaságfejlesztéssel, ahol főként a csökkent 

munkaképességűek, a tartósan munkanélküliek, illetve a segélyezettek foglalkoztatása 

tekinthető leginkább kiemelt célnak (Szabó Sz. 2012). A helyi gazdaság és szociális gazdaság 

fogalompárja között az autonómia, az újonnan teremtett munkahelyek, a jövedelemgenerálás, 

                                                 
2
 A második fejezet esszenciáját közlésre fogadták el a Jelenkori Társadalmi Gazdasági Folyamatok 

folyóiratban, a 2014. év első számban. 
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a civilek érintettsége, valamint a hangsúlyeltolódások jelenthetnek átfedést. Ez alapján a 

lokális gazdaság fejlesztésekor a szociális gazdaságfejlesztés eszközrendszere is bizonyosan 

megjelenik (H. Makkos D. – Schwertner J. – Ónodi Zs. 2012). 

 

2. A kutatásról 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem koordinálásában 2013-ban Fertődön és környékén 

végeztünk kutatómunkát a helyi adottságok feltérképezésére. Fertődi tartózkodásunk során 

kutatócsoportunk 14 mélyinterjút készített, valamint a helyiekkel közel 200 kérdőív került 

kitöltésre. A mélyinterjúk a helyi gazdasági élet meghatározó szereplőivel készültek, 

igyekeztünk a legtöbb szakterületet lefedni, hogy minél színesebb képet kaphassunk a helyi 

viszonyokról. A kérdőívek ezzel szemben a lakosság egyéb szereplőivel kerültek kitöltésre.  

A megismert viszonyokra és véleményekre alapozva elmondható, hogy Fertőd kulturális 

és természeti értékeit tekintve egyaránt komoly vonzerőkkel rendelkezik, ám e vonzerők több 

tekintetben kiaknázatlanok. A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeit taglalva e két területtel 

mindenképpen érdemes lenne alaposabban foglalkozni, az alábbi fejezetekben is igyekszem e 

két vonzerő mentén megragadni a város kitörési pontjait. 

 

3. Fertőd rövid bemutatása 

Fertőd város a Fertő–Hanság kistájon, a Győr, Sopron és Szombathely alkotta háromszög 

belsejében helyezkedik el, az osztrák–magyar államhatártól néhány km-re. A város két 

község, Süttör és Eszterháza összevonásával jött létre. A település 1995-ben emelkedett városi 

rangra, abban az időszakban, amikor a rendszerváltást követően felgyorsult a várossá 

nyilvánítás folyamata. Ennek az időszaknak a hozadéka, hogy a jogi városok száma mára 

meghaladja a településföldrajz által központi szerepkörűnek elismert településekét, ennek 

eredményeként pedig a közigazgatási városfogalom és a település-földrajzi definíció 

eltávolodott (Zsótér B. 2008). Ennek jó példája Fertőd, ahol – a lakosság általános vélekedése 

szerint is – csupán a lakosságszámot tekintve helytálló a városi rang, funkcióit tekintve már 

korántsem. Így a más városokkal való összevetés is nehézkes lehet. A lakosok elmondása 

szerint Fertőd közösségi összetartása sokat gyengült, mely valószínűsíthetően a korábbi 

különélésnek máig is érezhető jelenlétére utal. Szinte minden megkérdezett elmondása szerint 

a süttöri városrészben a mai napig erősebbek a  közösségi összefonódások. 

A hozzávetőleg 3400 fős lakosság 95%-a belterületen él, a gazdaságilag nem aktív népesség 

aránya 55%, a munkanélkülieké pedig hozzávetőleg 4%. Az Országos Területfejlesztési 

Koncepcióban Győr fejlesztési pólusként, Sopron és Szombathely pedig fejlesztési 

http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
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alközpontokként szerepelnek (Országos Területfejlesztési Hivatal, 2005), melyek 

munkaerőpiaci, gazdasági és regionális intézményi vonatkozásban egyértelműen hatást 

gyakorolnak a településre. A mikrotérségben a város központi funkciói elsősorban a 

kulturális, oktatási és turisztikai/rekreációs szférában meghatározóak. 

A sajátos helyi klíma következtében a gyakran felszínt borító talajvíz, a borult és viharos 

napok átlagon felüli száma, illetve az átlagon aluli évi középhőmérséklet a mezőgazdaság 

számára sosem teremtettek kedvező feltételeket a térségben (Antal Z. – Vidéki I. 1998). A 

város fejlődésének kulcsa, a jelentős mezőgazdasági és ipari jelenlét hiányában a turizmus 

lehet. A Fertődön regisztrált gazdasági szervezetek többsége tapasztalataink szerint a 

szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban érdekelt. A Fertődön jelenlévő kétpólusú 

turizmus egyik pólusát a Fertő-tó és környezete, másikat a fertődi Esterházy-kastély képviseli. 

4. Fertőd és a kiemelt adottságokra alapozott gazdaságfejlesztés 

4.1. Kulturális élet 

Fertőd kimagasló kulturális értékekkel rendelkezik, művelődési s szellemi életének két 

fontos színtere a Muzsikaház, mely a Polgármesteri hivatal mellett többek között a neves 

Joseph Haydn Zeneiskolának ad otthont és a település szimbólumává vált Esterházy kastély. 

 

4.1.1. Az Esterházy kastély 

A város a neves Esterházy kastélynak köszönhetően térségének régóta fontos kulturális 

szereplője. A település középpontjában található a patkó alakú, lenyűgöző barokk stílusú 

kastélyt "magyar Versailles" néven is emlegetik, ez a város idegenforgalmának fő forrása, 

meghatározó jelentőségű látnivalója. A napjainkban látható kastély őse egy vadászkastély 

volt, melynek építtetését herceg Esterházy József kezdte meg az 1720-as években. Még 

ugyanebben a században Joseph Haydn a zenetörténet utolsó udvari zeneszerzője több, mint 

két évtizedet töltött a pompakedvelő, művészeteket támogató Esterházy Miklós szolgálatában. 

A kastély ekkoriban élte fénykorát, 1773-ban Mária Terézia is Eszterházára látogatott. A 

kastély először az 1950-es években esett át jelentős helyreállításon, másodszor pedig 2009-

ben, európai uniós támogatásnak köszönhetően. A Muzsikaházban, melyben egykor Haydn 

lakott, ma Polgármesteri Hivatal, zeneiskola, valamint helytörténeti kiállítás működik és máig 

őrzik Haydn egykori lakhelyét is, ma emlékszobaként látogatható. Az épületegyüttes további 

része a védett park, szintén különleges látnivaló. A mai Fertőd tehát kastélyának 

köszönhetően a történelmi korokban is hírnévnek örvendett, Európa-szerte leírás jelent meg 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Muzsikah%C3%A1z_%28Fert%C5%91d%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szimb%C3%B3lum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy-kast%C3%A9ly_%28Fert%C5%91d%29
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az "Eszterházi vígasságokról", ma pedig évente több százezer turista látogatja a várost. A 

külföldiek száma meghaladja a hatvanezret, 50-60 ország képviseletében. Júniustól 

szeptemberig minden héten komolyzenei hangversenyek hangzanak el a díszteremben jeles 

bel- és külföldi művészek, kamara- és nagyzenekarok előadásában. Néhány éve a 

Magyarországi Barokk Vigasságok keretében újraélednek a kosztümös korabeli operák, 

színházi előadások, melyeket korhűen tűzijáték zár le (Fertőd Város Önkormányzata, 2009). 

A tartózkodásunk ideje alatt szinte minden interjú során beszélgettünk a kastélyról és nem 

kis meglepetést okozva számunkra, kiderült, hogy teljesen elszeparáltan, szinte hermetikusan 

működik, a város életétől függetlenül. A kastéllyal kapcsolatos feladatok és programok vagy a 

marketing tevékenység megszervezése, tehát a stratégiai tevékenységek, mind fővárosi 

irányítással történnek. Ez jól kirajzolódott számunkra is, hiszen mikor szerettünk volna 

valakivel a kastély ügyeiről beszélgetni, Budapestre irányítottak bennünket. Ez a státusz a 

város szempontjából nem szerencsés, mivel így a kastélyban megrendezett kulturális 

programok sem feltétlenül a szerint vannak kialakítva, hogy Fertőd is részesülhessen a kastély 

jelentette előnyökből. Ezt bizonyítják a már említett magas, a helyiek számára többnyire 

megfizethetetlen jegyárak, illetve hogy a látogatók zöme, nem tartózkodik a városban több 

időt annál, mint amennyit a kastély megtekintésére szán. Így a várost érő idegenforgalom is 

tulajdonképpen átutazó, az eltöltött vendégéjszakák száma csekély, hiába a jól felkészült 

szállásadó - vendéglátó kapacitás és a korszerű közlekedési feltételek. Az interjúk alatt sokan 

panaszkodtak a közösségi terek hiányáról is. A kastély nem szerepel a helyiek közéletében, 

így nem tekinthető a lakosság közösségi terének sem, s ezt a szerepet a lakosok elmondása 

szerint jelenleg a kastélyon kívül nincs olyan hely, amely betölthetné. Pedig az összetartó 

közösség és az erős helyi identitástudat a helyi gazdaság fejlesztésének egyik fontos eleme. 

Nem túlzás kijelenteni, hogy a kastély adottságaival felnőtt egy zenei központ 

kialakítására, ezért mint kulturális vonzótényezőt érdemes a város profiljába beépíteni. 

Azonban a város számára jelen körülmények között nehéz befolyást gyakorolni a kastélyban 

rendezett programok alakítására, míg a stratégiai irányítás nem Fertődön összpontosul, addig 

a befolyás csak közvetett lehet. 

 

4.1.2.  Oktatás, zenei élet 

A kulturális élet jelentős szereplője a 2013-ban 30 éves fertődi Joseph Haydn Zeneiskola 

is. Az iskolát az Esterházy Pál alapítvány támogatja, körülbelül 200 fővel működnek, mely 

létszám vidéki viszonylatban kiemelkedőnek számít. A 9 tanárt számláló tanári kar helyiekből 

és soproniakból áll, az itt tanuló diákok pedig több mint 10 településről ingáznak az iskolába. 



 32 

Az itt végzettek közül sokan tanulnak tovább zenei vonalon. Az iskola specialitása a 

furulyaoktatás, ezért minden évben Fertőd városa ad otthont az országos furulyaversenynek. 

Az iskola igyekszik jó kapcsolatot ápolni a helyi szereplőkkel, így igen jó kapcsolatban áll 

a kastély vezetésével is. A nagyobb zenei rendezvények rendszerint a kastélyban kerülnek 

megrendezésre, a koncerteken tanárok és volt növendékeik tartanak világszínvonalú 

előadásokat, melyek jelentős kulturális programot jelentenek a fertődi lakosok és az 

idelátogató turisták számára. A koncertéletben azonban sajnos általában kisebb létszámban 

vesznek részt a helyi lakosok a magas jegyárak miatt. Az iskola a helyi egyházzal is jó 

kapcsolatban áll, a templomban lévő koncertorgonán rendszeresen tartanak előadásokat, 

határon átnyúló együttműködések kialakításán pedig jelenleg is dolgozik az iskola vezetősége. 

Egykor egy holland várossal volt az iskolának kapcsolata ma pedig a felvidéki Galántán 

működő Haydn zeneiskolával szeretnének kapcsolatot teremteni. A zeneiskola szintén 

emelheti a város ismertségét, a jelenleg is széles kapcsolati hálóját tovább lehet terjeszteni 

például zenei körutak révén. 

Az általános iskolával kapcsolatban pozitívumokról és negatívumokról egyaránt 

beszélhetünk. Talán az egyik legfőbb problémának az bizonyult, hogy az itthoni fizetések 

nem versenyképesek az osztrák fizetésekkel, s ennek hatása a határ mellett hatványozottan 

jelentkezik. Akik a többszörös osztrák fizetés ellenére mégis itt maradnak tanítani, általában 

erős hivatástudattal rendelkeznek, vagy hobbiként végzik munkájukat, így a városban oktató 

tanári kar bizonyosan magas színvonalú oktatást nyújt az itt élő gyerekek számára. A legtöbb 

helyi tanár 50 év feletti, a fiatalokat nehezen lehet idecsábítani. Manapság nagyon kevés a 

tanár, ezért majdnem mindenki maximális óraterheléssel dolgozik. Az általános iskolában már 

8 főtől indulhat osztály, az oktatás minőségi, bár sajnos a gimnáziumban van összevont 

osztály a szakközépiskolásokkal, ami sokszor problémás. A tanári fizetés annyira alacsony, 

hogy csak úgy tudnak megélni belőle, ha a háztartásban más is be tud segíteni az anyagiak 

terén. Az osztrák iskolák nem csak a tanárokat, sokszor a diákokat is elcsábítják, ezt mi sem 

jelzi jobban, mint hogy külön busz közlekedik az osztrák iskola és a gyerekek lakhelye között. 

Ennek hátterében az állhat, hogy az osztrák iskolák nem annyira telítettek. Az általános iskola 

vezetése szerint a gyerekek számára ideálisabb lenne a szülőhazájukban tanulni legalább tíz 

éves korukig, más különben nagy esély lesz rá, hogy a későbbiekben nehezebben boldogulnak 

akár itthon, akár külföldön, s a különböző országokban oktatott gyermekek esetében 

gyakrabban fordul elő az analfabetizmus valamilyen formája is. Nemrégiben Burgenlanddal 

született egy megállapodás, mely szerint csak olyan gyermekek tanulhatnak a tartományban, 

akik nem csak bejelentett lakcímmel rendelkeznek, hanem életvitelszerűen ott is élnek. 
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Fertőd igen vallásos település, amit jól mutat, hogy a legtöbb diák annak ellenére, 

hogy nem kötelező, tanul hittant. A gyerekek 90%-a nyolcadik osztályig a településen tanul, a 

legígéretesebb diákok pedig hatosztályos iskolákban tanulnak tovább, többnyire a győri Révai 

Miklós Gimnáziumban, de sokan választják a soproni iskolát is. A szülői munkaközösség 

szerencsére nagyon erős, a szülők nagyon kreatívak és minden, a gyereket érintő kérdést 

megvitatnak egymással. Most például egy sulitévé bevezetésén dolgoznak, ennek kivitelezését 

szervezik. 

Komolyan veszik a tehetséggondozást és megalapozottan várnak sokat a zenei 

képzéstől, hiszen a gyerekek sokszor országos versenyekre is eljutnak. A magyarországi 

németajkú kisebbségi versenyt is minden évben itt rendezik, mivel mára a német nyelvtanítás 

teljes vertikális integrációja kiépült Fertődön: az óvodától egészen az érettségiig tanulják a 

gyerekek és optimális esetben a nyolcadik osztály után tudják letenni a középfokú 

nyelvvizsgát. Az általános iskola folyamatosan tájékozódik az aktuális pályázati 

lehetőségekről, általában egyszerre több pályázatuk is függőben van. Ennek eredményeképp 

az iskola technikai felszereltsége igen színvonalas, például minden tanteremben digitális 

táblával tudnak dolgozni. 

 

4.1.3. A helyi könyvtár szerepe a Fertődiek életében 

Sok más mellett a fertődi könyvtár is a Fertőd életében meghatározó szerepet játszó 

Muzsikaházban kapott helyet. A könyvtár vezetője abban a szerencsés helyzetben van, hogy 

jól ismeri a rendszeresen könyvtárba járókat, erre egy nagyvárosban nem lenne lehetősége. Az 

egyre szűkösebb források miatt ő a könyvtár egyedüli dolgozója. A rendszeres 

könyvtárlátogatók száma jelenleg kb. 250 fő. A könyvtár látogatói nem csak helyi lakosok, a 

környező települések lakosait is ellátja. Néha egy-egy soproni illetve nyaranta egy-egy 

nyaraló is betéved. A fiatalok körében az egyik legnépszerűbb könyvtári szolgáltatás, mely 

ingyenes internet-hozzáférést biztosít. Éppen ezért a könyvtár rendelkezik online katalógussal 

is. A beiratkozási létszám nem magas, a bérlettel rendelkezők viszont rendszeresen 

kölcsönöznek. A könyvtár birtokában megközelítőleg 20 ezer kötet van, a hanganyagok, 

filmek kevésbé kelendőek. Az állománygyarapítás központilag meghatározott elvek alapján 

történik, az önkormányzat hagyja jóvá az új könyvek listáját, melyre egy évben körülbelül fél 

millió forint áll rendelkezésre. Ezen kívül a könyvtárnak különböző programok révén egyéb 

hozzájárulásokkal is lehetősége nyílik bővíteni állományát. Ilyen például a Nemzeti Kulturális 

Alap (NKA) keretében működő Márai program, mely évente fél millió forintot biztosít. Az 

NKA egyébként a drágább folyóiratok beszerzését is lehetővé teszi a könyvtár számára. 
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Érdekes, hogy az idegen nyelvű könyvekre a határ közelségének ellenére sincs igény. A 

németet perfektül beszélők általában Ausztriában dolgoznak, valószínűleg nincs idejük 

könyvtárba járni. 

A könyvtár sok programnak ad otthont, például a költészet napjának, a muzsikaházi 

estéknek, illetve minden ősszel könyvtárhetet rendeznek. Az író – olvasó találkozókra sajnos 

nincs igény, egy író felkérése egyébként is magas költséggel jár. A helyi iskola tanáraival jó a 

kapcsolat, a szavaló- és prózaversenyek is itt kerülnek megrendezésre, illetve az 

óvodásoknak, bölcsődéseknek meseolvasásokat tartanak és a kisbabás családok részére baba-

olvasójeggyel is szolgálnak. Jól kirajzolódik, hogy az iskolás gyerekekre alapozott programok 

működnek a legjobban, ami azért is jó, mert a gyerekeken keresztül be tudják csábítani a 

szülőket is. A könyvtár igyekszik részt venni az országos programokban is, például az Olvasni 

Jó elnevezésű programban is részt vettek, mivel a könyvtár vezetője szerint nem minden 

esetben a helyi koncepciók a megfelelőek, sokszor eredményesebb egy országos szintű 

programot helyi szinten adaptálni, melyet a közmédia is sokkal nagyobb szélességben képes 

népszerűsíteni. 

A könyvtár vezetése megosztotta azon tapasztalatát is, hogy a legtöbb helyi lakos 

szeretne kulturális felelőst választani Fertőd számára, ennek megvalósítására azonban még 

nem történtek törekvések. 

 

4.2. Természeti értékek 

A város számára jelentős vonzerőt jelent a Fertő-táj valamint a Fertő-Hanság Nemzeti 

Park is értékes és ritka növény- és állatvilágával. A Nemzeti Parkot, a Fertő tavat és 

környékét, a Fertő-menti településeket a környezeti szépségük, kulturális, kultúrtörténeti 

értékeik miatt 2001-ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Az osztrák 

határon átnyúló közös nemzeti parkot 1994-ben avatták fel, kiterjedése ma körülbelül 33 000 

hektár, ennek több mint 70%-a hazánkban található. A tó öblei, nádasai képezik a natúrzónát, 

melynek kincsei a madárvilágból kerülnek ki, a környező legelők, szikes területek alkotják a 

megőrző zónát, melynek növényvilága jellegzetes faji összetétellel bír, a tó melletti dombság, 

a Fertőrákosi-öböl és a kaszálórétek pedig a turisztikai zóna részei. Az 1930-as évek elején 

több szikes területet gáttal zártak el a Fertőtől és lecsapolták azokat. Napjainkban, 1990 óta 

vízelárasztással próbálják rekonstruálni a területet, visszaállítva így az eredeti szikestavi 

élőhelyeket. 

A Fertőd közvetlen szomszédságában található Sarródon épült fel a Kócsagvár, melyet 

1993-ban adtak át rendeltetésének. Itt található a Nemzeti Park igazgatósága, és ennek 
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épületében látható egy hazánk természetvédelmének történetét bemutató kiállítás is. A Fertő-

táj szakvezetővel való bejárása során megismerhetjük a szikes puszta és tavak élővilágát, 

illetve bepillanthatunk a nádasok életközösségeibe.  Az épületet körülvevő erdőben 

tanösvényt is kialakítottak, ahol őshonos fa- és cserjefajainkkal találkozhatunk, vagy odúlakó 

énekesmadarainkban gyönyörködhetünk. A Nemzeti Park igazgatóságának épülete nem csak 

esztétikai látványosság, de szakmai és szellemi központ, illetve szálláslehetőség is, így a 

panziók, a kerékpárút, a közelben található látványosságok számottevő idegenforgalmat 

vonzhatnak a térségbe. Ez további szolgáltatások igénybevételével járhat együtt (pl. étterem), 

az elmúlt 20 évben megvalósult infrastrukturális beruházások pedig többnyire biztosítanák e 

potenciális lehetőség kihasználását (Antal Z. – Vidéki I. 1998). 

E természeti vonzótényezők akár összekapcsolva a kulturális elemekkel akár önmagukban 

is jelentős idegenforgalmat generálhatnak, ezért szintén fontos fejlesztési célterület. A 

Nemzeti Park és a Kócsagvár imént említett funkciói, a Fertő tó körüli rekreációs, pihenési 

illetve sportolási lehetőségek társadalmi csoportok széles körét képes megcélozni, ezen 

csoportok számára akár külön-külön is érdemes marketingstratégiát kialakítani. 

A korábbi falu létére, kialakulására a Fertő gyakorolta a leglényegesebb hatásokat, mely 

főként szikes pusztáknak és sztyeppréteknek ad otthont. A Fertő- és a Hanság-medence 

süllyedéke az egész Kisalföld, ill. a Győri-medence legmélyebb része. A Hanság vízszintje 

nem tekinthető állandónak, például míg 1736-ban a Fertőt száraz lábbal lehetett járni, 1742-

ben ismét teljes egészében víz alatt volt a terület. A tipikus lápképződési folyamatok 

eredményeképpen a szervesanyag még rostos, nyers, lebomlatlan tőzeg formájában 

halmozódott fel (Antal Z. – Vidéki I. 1998), melynek a kitermelése a múlt század elején 

kezdődött meg. Energiáját az ipartelepek gőzgépeinek a fűtésére használták fel. A tőzeg 

kitermelése az 1950-es évek elejéig tartott. 

A korábbi évszázadokban a Fertő közvetlen térségében a foglalkozást tekintve a halászat 

mellett a nád- és gyékényfonás volt jellemző. Az aratás augusztus elejétől szeptember 

közepéig, a fonás pedig novembertől áprilisig tartott. A nád aratása, mivel jórészt a vízben 

mozogva történt, számos egészségügyi problémát okozott (Antal Z. – Vidéki I. 1998). 

Az áradással elöntött rétségeken, mocsarakban bőven termett sás, gyékény. Korán 

kifejlődött e növények házi feldolgozása, mely idővel háziiparrá fejlődött. Itt már nem csupán 

télen, hanem egész évben jövedelmet adott a nagy mennyiségben megtermelt áru, a 

padlógyékény, hentes szatyor, bevásárló-, iskolai- és házi szatyor, lábtörlő. A gyékény 

feldolgozása mindig jövedelmező kereseti forrása volt a térségben élő embereknek. A 

szövésre alkalmas gyékényt augusztustól szeptemberig aratták, a learatott gyékényt a tóparton 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1736
http://hu.wikipedia.org/wiki/1742
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C5%91zg%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
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illetve az otthoni udvaron szárították, a kévéket pedig padláson vagy színben tárolták. A 

gyékényből szövőszéken készült különböző gyékénytermékek igen keresettek voltak. A 

szövéshez használt felvetőszálat, az inat sásból fonták. A XIX. században csak Sarródon 400 

ember élt gyékényszövésből. A termékek eljutottak számos nagyvárosba eljutottak, többek 

között Budapestre, Győrbe, Sopronba, Bécsbe, Prágába, ill. Németországba is. Az elkészült 

termékek felhasználása igen széles körű volt: került a padlóra szőnyegnek, falra falvédőnek, 

termények vagy húsok alá. A sásból sodrással készített ínból értékesítésre főként székülőkék 

és lábtörlők készültek. A késztermékek elkészítésében az egész család részt vett. Gyakori 

látvány volt, hogy a készülő hosszú ínszálak behálózták a házak előtti fákat, az utca elejétől a 

végéig. A sás termőterületének összehúzódásával messzebbre, akár Balatonra is elmentek 

sásért. A tömeges feldolgozás az 1980-as években a szövetkezetek felbomlásával megszűnt 

(Barcza A. 2013). 

A lakosság egybefüggő véleménye szerint napjainkban is lenne jövője a nád, gyékény és 

sás kézműipari feldolgozásának, a háziipar újbóli felvirágoztatásának, de ennek 

megvalósíthatósága további vizsgálatokat igényel. 

 

5. A primer és szekunder szektor egy-egy szereplőjének bemutatása 

5.1. Az agrárium jelenléte - A Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató Intézet tevékenysége 

A kutatóintézet tevékenysége közé tartozik a bogyós gyümölcsök nemesítése, a termesztés 

és szaporítás technológiájának fejlesztése, a klímaváltozás hatásainak vizsgálata, valamint 

virológiai kutatások. Az intézet 2001-ben kivált a Magyar Tudományos Akadémiából, 2007-

ben pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumból. Ezek után a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő felügyelete alá helyezték, onnan 2013-ban ismét visszakerült a 

Vidékfejlesztési Minisztériumba. Ám ezzel egy időben megindult egy strukturált országos 

kutatói hálózat kialakítása, s végül 2014. január elsejével az intézet beintegrálódott az újonnan 

létrejött Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központba (NAIK), NAIK 

Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Fertődi Kutató Állomás néven. 

Az MTA támogatása nélkül a kutatás volumene érezhetően lecsökkent, azonban az Európai 

Unió tervei közt szerepel a kutatások intenzívebb támogatása, s januártól elviekben az ifjú 

kutatók támogatása is előtérbe kerül, mivel a kutató csoportoknak szükségük van frissítésre, 

hogy legyen kiknek tovább adni a stafétát. A pályázatok zöme általában nem releváns az 

Intézet számára, hiszen legtöbbjük célcsoportját inkább a nagyobb vállalatok teszik ki.  

Az intézet birtokában jelenleg hozzávetőleg 130 hektár föld található, a bruttó 

költségvetés évi 90-100 millió forint, melynek közel 60-70%-át képesek előállítani, 
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termeléssel (főként búza, kukorica, repce). A faiskola évi 30-40 milliós bevétellel járul hozzá 

a költségvetéshez. Az intézet 2013-ban például semmilyen támogatásban nem részesült, 

kizárólag saját forrásból gazdálkodtak. Ennek eredményeképp országszerte több helyen fel 

kellett számolniuk tevékenységükkel, így maradt fent a jelenlegi négy gyümölcstermesztési 

kutató helyszín, Érd, Cegléd, Kecskemét és Fertőd. 

A kutatóintézetben való tartózkodásunk során a szakemberekkel a mezőgazdasági szféra 

általános helyzetéről is beszélgettünk, a felsorolt problémák között nem egy jellemzőt a 

Fertődi kutatóintézet is magáénak vallott. Általánosságban elmondható, hogy hiányzik az a 

fajta mezőgazdasági érdekképviselet, mely képes lenne a rengeteg külföldi terméket 

kiszorítani a hazai piacról. A multi vállalatoknak bizony olyan mennyiségű árura van 

szükségük, amekkorát az itthoni termelők nem tudnak megtermelni, ezért inkább külföldről 

szerzik be áruikat. A családi gazdák kis tételeivel ma már sajnos nagyon nehéz érvényesülni. 

Általános probléma a munkaerő aránytalanul magas juttatási igénye is, s a manapság jellemző 

megélhetési felsőoktatás miatt sok diplomás nem ért kellőképpen a szakmájához. Mára az 

alacsonyabb képzettségűek helyett inkább az úgynevezett fehér gallérosok jelentkeznek a 

meghirdetett mezőgazdasági állásokra, a kutatóintézetben is tetten érhető ugyanez a 

tendencia. Meglepő módon a meghirdetett állásokra sokan jelentkeznek Ausztriából is. Az 

önfoglalkoztatásra alig van lehetőség, mivel nincs meg a hozzá elengedhetetlen fizetőképes 

kereslet. Emiatt a megmaradt kevés termelő is ellenségének tekinti sorstársát, rossz a 

kapcsolatuk, s nem ritkán ellehetetlenítik egymást. A mezőgazdaság helyzetére persze kihat a 

legnagyobb ökológiai probléma is, a globális felmelegedés, mely erős szélsőségekkel, tartós 

fagyokkal és forrósággal jár. 

Az Intézet korlátozott szerepét jól illusztrálja, hogy már az egykor főprofilnak számított 

szamócával sem tud versenyképes maradni sem nemzetközi, sem hazai piacokon. Az olasz, 

holland, spanyol és amerikai szamócatermesztők jelentősen lenyomták az árakat, így egyre 

kevesebb az itt termesztett gyümölcsök felvásárlója. A ma kapható szörpök minősége sem a 

régi, jóval kisebb gyümölcstartalommal rendelkeznek. Mára végül is túlnyomórészt a fajták 

behozatalára és honosítására szűkült a fókuszpont. 

 

5.2. Az ipar jelenléte - A betonipari vállalat tevékenysége 

A Betonépfor egy építőipari vállalkozás, mely 17 éve működik. A cég profilja magas- 

és mélyépítészet, valamint betongyártás. A cég csak belföldi piacot lát el. A cég 25 főt 

foglalkoztat, a munkavállalók maximum 20 km távolsásból járnak be dolgozni, a fiatal és idős 

munkavállalók aránya egyenlően oszlik meg, a korösszetétel kiegyenlített. A cég 5-6 
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alvállalkozót foglalkoztat állandóan, illetve különböző szakiparosokat. A cég számára nem cél 

a bővítés, mivel jelenlegi méretükkel több támogatást kaphatnak. Nagyjából fél évre előre 

tudják átlátni az elkövetkező megbízásaikat. Jelenleg több nagyobb projekten is dolgoznak, 

iskolákon, óvodákon, agrárépítményeken és sportépületeken. Magánlakások munkálatait 

kevésbé vállalják, de nincs is rá komolyabb igény. A vállalkozás tapasztalatai szerint a helyi 

fiatalok az induló tőke hiányában jellemzően a szülői házra építenek egy új szintet, vagy 

hozzáépítenek egy új épületrészt. Az új épületekre csökkenő igény mutatkozik, a cégnek 

kevés megrendelése van ezen a téren, bár a különböző pályázati lehetőségeknek köszönhetően 

az önkormányzatokra és nagy cégekre ezzel ellenkező a jellemző. 

A cég a kastély nem olyan rég végzett felújításában nem vett részt, mivel csak 

alvállalkozóként tehette volna, azonban ők ilyen módon nem vállalnak munkát. 

Munkáik többnyire Fertőd 30 km-es körzetében vannak, távolabb csak egyszer-

egyszer vállalnak munkát. Például egy győri munka már túl sok plusz költséggel járna 

számukra. A cég célja inkább a helyi ellátás, igyekeznek a lokalitás szemléletét követni, 

szerintük minden területen legyen helyben olyan szakember, aki a helyi feladatokat el tudja 

látni. A cég számára szerencsére nem létkérdés, hogy Ausztriában kapjanak munkát, mivel 

itthon bőven elég megrendelést kapnak. Az emberek forrás hiánya természetesen Fertődön is 

problémát jelent, kevés lehetőség adódik helyben. A meghirdetett állásokra ennek ellenére 

nem sok a jelentkező, mivel sokan a szomszédos Ausztriába mennek ki dolgozni, vagy önálló 

vállalkozóként dolgoznak. A cég vezetőségének elmondása szerint a határ mellett különösen 

nagy a szakember elszívás, ők mégis életben tudnak maradni, nagy előnyük többek között a 

több lábon állás. Tevékenységeikhez tartozik a szállítás, gyártás és különböző gépi munkák is 

bővítik a bevételi forrásaikat. 

A vállalat vezetője vallja, hogy csakis az ehhez hasonló, közép méretű vállalati körnek 

lehet a jövőben is munkája az építőiparban. 

 

6. Összegzés 

Fertőd és térsége tehát bőven rendelkezik azokkal a releváns erőforrásokkal, melyre 

hosszútávon lehet alapozni egy város jövőjét. Noha azt sem szabad elfelejteni, hogy az 

erőforrás önmagában kevés, szükség van mellé olyan helyi szereplőkre is, akik felvállalják a 

város képviseletét, és a rendelkezésre álló eszközökkel elérik, hogy ezen erőforrások ne 

maradjanak kihasználatlanok. Fertőd leginkább potens javai a kulturális és természeti 

értékekben merülnek ki, s mint kiderült a helyi gazdaságnak legfőbb kitörési pontja méltán 

lehet a neves Esterházy-kastélyra, a zenei életre és a természeti tényezőkre alapozott turizmus. 
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Ezen kitörési pontokat úgy kell tudni megragadni, hogy az osztrák határ közelsége ne 

hátrányt, hanem előnyt jelentsen.  

Fertőd esetében a kulturális turizmus esszenciális része a Haydn-kultusz, melyet érdemes 

még tovább szilárdítani, a kastélyban rendezett komoly és könnyűzenei koncertek iránt hosszú 

ideje mutatkozó töretlen érdeklődést tovább kamatoztatni. Továbbra is figyelmet érdemelnek 

az Eszterházy emlékek, fontos azok megőrzése s köréjük programok szervezése. Ajánlatos 

lehet létre hozni, illetve továbbfejleszteni a kulturális turizmus potenciális helyszíneit, a 

kulturális örökség kínálatát, valamint a Fertő-táj világörökségi helyszín kapcsán az aktív és 

ökoturizmus elterjesztéséhez további fejlesztésekre lehet szükség. A térség egészségturisztikai 

adottságairól is érdemes szót ejteni, a Natúrpark kifejezetten alkalmas lehet ezen adottságok 

kamatoztatására. 

A térség népességmegtartó erejének növelése érdekben szükséges a turizmust szolgáló 

innovatív tömegközlekedési rendszert megvalósítani a Fertő mentén. Tudomásunk szerint ez a 

folyamat javában zajlik és fokozatosan kerülnek használatba az újonnan megépített útvonalak. 

A térség bizonyosan erősíti majd a turizmusban betöltött szerepét, ha megvalósulnak a 

határmenti infrastruktúra-fejlesztések. 

Ezen vonzerők további megerősítése és hatékonyabb kiaknázása véleményem szerint 

elsődleges cél lehet, amikor a város hosszútávra tervezett haladási irányát kívánjuk 

meghatározni. Fontos lenne egy olyan fertődi összképet megalkotni, képviselni és 

népszerűsíteni, melyben a kulturális és természeti értékei emelik ki a várost a többi közül. Ez 

lehet egy üzenet a város részéről a külvilág felé, s mindenekelőtt ez az üzenet a lakosok 

részéről kell, hogy belső motivációvá váljon, hogy a propagált kép hiteles és őszinte legyen. 

Ezt követően a második lényeges kérdés, hogy rendelkezik-e a település olyan helyi 

szereplővel, aki képes a megalkotott üzenetet a gyakorlatba áthelyezni és konkrét lépésekkel 

képviselni, illetve aki képes a folyamatokat koordinálni és hatást gyakorolni rájuk. Fertődi 

tartózkodásunk során sajnos sem a politikában, sem a gazdasági életben nem találkoztunk 

ilyen központi szereplővel, úgynevezett helyi hőssel. Bár egy-két vállalkozás igen jól 

működik a településen, azonban ezen vállalkozások vezetői pusztán vállalkozásuk sajátságai 

miatt sem vállalják fel az imént említett szerepet. E szereplő hiánya kétségtelenül 

megmutatkozik az egyre inkább összefonódó problémákkal, és ezt a lakosok is érzik, tudják. 

Végezetül meg kell említeni az Ausztria által produkált munkaerő-elszívás jelenségét is. 

Ennek kezeléséhez legalább olyan komplex stratégia megfogalmazására van szükség, amilyen 

komplex maga a jelenség.  Ehhez természetesen szükséges a napjainkban sokat hangoztatott 
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partnerség és addicionalitás jelenléte, hiszen ezen elvek segítséget hivatottak nyújtani egy 

kiváló adottságokkal, ám gyenge érvényesítési képességgel bíró kis település boldogulásához. 
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3. ESETTANULMÁNY: A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
LEHETŐSÉGEI SZARVASON 

 
JANCSÓ TAMÁS 

 

1. Bevezetés 

Szarvasi Arborétum, szarvasi Holt-Körös, szarvasi kávéfőző, Szarvasi Mozzarella, szarvasi 

rizs, szarvasi főiskolák – ezek mind-mind olyan fogalmak, termékek, amik nem csak a város 

környékén, hanem az egész országban ismertek. Ez a korántsem teljes felsorolás már előre 

vetíti, hogy Szarvason működik a helyi gazdaság, amelynek nagy múltja, és több területen jó 

adottságai vannak. A település nem egy tipikus magyar kis-középváros, hanem annál sokkal 

jobb helyzetben van – ezt több szarvasi mélyinterjú alanyunk is elmondta, ennek a helyi 

légkörnek a bemutatása is célja ennek az esettanulmánynak. 

2013. július 7-től 13-ig az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 

szervezésében tíz hallgató és négy oktató részvételével Szarvason vizsgáltuk a helyi 

gazdaságfejlesztés lehetőségeit.  

A tanszék kutatássorozata keretében már több települést megvizsgáltunk, azonban Szarvas 

tizenhétezer fős lakosságával méretében jelentősen meghaladja a többi esettanulmány 

helyszínét. A település nagysága, komplexitása természetesen jelentősen meghatározza a helyi 

gazdaságot és annak kutatási lehetőségeit. Egy Szarvas méretű városban nagyon nehéz a helyi 

gazdaságot, helyi viszonyokat olyan részletességgel bemutatni, mint egy kisebb településen, 

hiszen például csak civil szervezetből száztíz működik a településen. Ezért természetesen nem 

lehet az összes működő vállalkozást bemutatni, csak a legnagyobbakra, Szarvasra 

legjellemzőbbekre koncentráltunk. 

Fő vizsgálati módszereink a következők voltak: 

- kérdőíves felmérés, melynek keretében 251 kérdőív került felvételre a helyi lakosok között 

- csoportos beszélgetés a városvezetéssel – Babák Mihály polgármesterrel, Besenczy Zoltán 

alpolgármesterrel és Petneházi Andrea polgármesteri tanácsadóval 

- több mélyinterjút készítettünk véleményformáló helyi lakosokkal 

- valamint egy fókuszcsoportos kutatás keretében értékeltük Szarvas helyzetét és 

gazdaságfejlesztési lehetőségeit. A beszélgetésen részt vett: Besenczy Zoltán alpolgármester, 

mezőgazdasági vállalkozó; Bukovinszky Béla helyi vállalkozó, alelnök - Körös-menti 

Turisztikai és Kulturális Egyesület; Gyalog Gergő tudományos munkatárs - Halászati és 

Öntözési Kutatóintézet; Hévizi Róbert elnök - Körös-szögi Civil Fórum Egyesület; Lázár 
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Zsolt evangélikus lelkész, esperes, önkormányzati képviselő; Samu Tamás ügyvezető 

igazgató - Szirén Ruházati Kft; valamint tanszékünk oktatói 

- a tanulmányhoz felhasználtuk az önkormányzati ülések jegyzőkönyveit, és az érintett cégek, 

intézmények honlapjain szereplő információkat is 

- a rendelkezésre álló információk jelen tanulmányban szintetizálásra kerültek 

A kutatás során fő vizsgálati szempontjaink, fő vizsgálati kérdéseink a következők voltak: 

- Milyen lehetőségei, gazdaságilag hasznosítható adottságai vannak a településnek? 

- Milyen szerepük van a helyi meghatározó személyeknek (helyi hősöknek) a város életében? 

- Mik a Szarvasra jellemző helyi termékek, miben különbözik ezek jellege a kisebb 

településekre jellemző helyi termékhez viszonyítva? 

 

2. Szarvas rövid bemutatása 

Szarvas a Holt-Körös (Kákafoki-holtág) partján a Körös-Maros közti síkság középtáján 

belül, az úgynevezett Körös-szögben található. A várost Békés megye nyugati kapujának is 

nevezik, mivel a megye fő közlekedési útvonala a 44-es főút mentén fekszik. Ez a főút 

kapcsolja be Békés megyét az országos és nemzetközi vérkeringésbe, Kecskeméttől indul, és 

a megyén belül Szarvason, Kondoroson, Békéscsabán keresztül Gyulánál éri el a román 

határt. Szarvast elkerülik a fő országos vasútvonalak, mindössze a Mezőtúr-Szarvas-

Mezőhegyes egyvágányú, nem villamosított mellékvonal érinti a települést, aminek 

jelentősége leginkább az, hogy Mezőtúri átszállással a Békéscsaba-Mezőtúr-Szolnok-

Budapest vonalon keresztül teremt kapcsolatot az ország többi részével. Országon belüli 

helyzetéről elmondható még, hogy közúton Budapesttől 159 km-re, a megyeszékhely 

Békéscsabától 45 km-re fekszik. A dél-alföldi régió központjától Szegedtől 87 km-re 

található, azonban a térségben – bár gyengébben – de érezhető Debrecen vonzó ereje is. Ez a 

vonzerő megmutatkozik például a szarvasiak felsőoktatási jelentkezésében is. 

Szarvas a XIX. század vége óta járási székhely volt, és a legújabb közigazgatási reform 

után, 2013-ban újra az lett. A járáshoz tartozik a központon kívül Békésszentandrás, 

Csabacsűd, Kardos, Kondoros és Örménykút. Központja a Körös-szögi Kistérségnek is, 

melyhez a járás tagjain kívül Gyomaendrőd és Hunya tartozik. A város nem csak névleges, 

hanem központi funkció alapján valódi központja is a térségnek. 

Szarvas térsége már a honfoglalás előtt is lakott volt, a település területén található avar 

kori emlékeket a városi Tessedik Múzeumban meg is lehet tekinteni. A középkorban 

Szarvashalom néven ismert, a mai viszonyokat is meghatározó történelme azonban 1722-től 

kezdődik. Ekkor a török hódítás után teljesen elnéptelenedett területre az új birtokos, 
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Harruckern János György a Felvidékről telepített ide evangélikus, szlovák telepeseket. A 

település történelméből ki kell emelni Tessedik Sámuelt, akinek Szarvas lelkészeként nagy 

szerepe volt a mezőváros felvirágoztatásában, megalapította Európa első gazdasági iskoláját, 

megismertette a lakosokkal a legmodernebb mezőgazdasági termelési módszereket, 

megépítette az Ótemplomot, és az ő tervei alapján rendezték az addig szabálytalan 

utcahálózatú települést a ma is meghatározó szabályos sakktáblás alaprajzú településsé. 

Kiemelendő még a Bolza család, akik a XIX. században több kastélyt, valamint a ma is 

meglévő szárazmalmot építették, és megalapították a Szarvasi Arborétumot. Rajtuk kívül 

felsorolni is hosszú lenne a településhez kötődő hírességeket, a teljesség igénye nélkül Vajda 

Péter, Greguss Ágost, Benka Gyula, Mendöl Tibor, Székely Mihály és Melis György is 

Szarvason élt, dolgozott. 

A XIX. század közepéig a térség egyik legdinamikusabban fejlődő települése volt, azonban 

miután elkerülte a Szolnok-Békéscsaba vasútvonal növekedése lelassult. Nem telepedtek meg 

a településen nagyobb ipari vállalatok, ez azonban később Szarvas oktatási-idegenforgalmi 

szerepének erősödésére jó hatással volt.  

Az újratelepítés után alakult ki a térség településhálózatát meghatározó tanyavilág is, a 

nagyhatárú település tanyavilágából szakadt ki önálló településsé a XIX-XX. század folyamán 

Kondoros, Csabacsűd, Kardos és Örménykút is. Mára a külterületi népesség száma jelentősen 

lecsökkent, főleg a lazább beépítettségű sortanyás dűlőutak mentén, jelenleg inkább a zártabb 

beépítettségű tanyaközpontokban (Ezüstszőlő, Érparti szőlők, Sirató) él a külterületi lakosság 

döntő része. 

 

 

3. Önkormányzat szerepe, a gazdaság általános bemutatása 

Egy 17 ezer lakosú település működését már jelentősen meghatározza a településen belüli 

pártpolitika és az országos politika. Ez természetesen hathat negatívan és pozitívan is egy 

város életére. Egy kisebb településen kisebb jelentősége van a pártpolitikának, sokszor egy 

agilis, független polgármester is elég ahhoz, hogy munkájával egy jól működő települést 

hozzon létre. Egy Szarvas méretű településen már jelentősebb pártpolitikai élet zajlik, ami 

általában nagyobb változékonyságot eredményez a város vezetésében. Településünk esetében 

elmondhatjuk, hogy az elmúlt tizenöt évben kiemelten stabil volt a város vezetése és a pártok 

helyi választási eredményei - nem igazán hatott erre az országos politika változékonysága. 

Szarvasnak 1990 óta folyamatosan jobboldali polgármestere van, 1998 óta csak fideszes jelölt 

nyert az országgyűlési választásokon a várost is tartalmazó választókerületben. 



 44 

Babák Mihály fideszes színekben tizenöt éve a város vezetője, 1998-as első megválasztása 

után 2002-ben 74, 2006-ban 75, 2010-ben 69 %-kal választották újra. 2002-ben elnyerte az Év 

Polgármestere díjat, a választási eredmények alapján is látszik, hogy közmegelégedésnek 

örvend a tevékenysége, erőskezű vezetőnek tartják. Országos szinten is sikeresen tudott 

lobbizni a településért, hiszen 1998 óta folyamatosan parlamenti képviselő is. Rajta kívül 

2010-ig további két képviselője is volt a városnak a parlamentben, ami segítette az 

érdekérvényesítő képességét. Nemcsak a polgármester szerepe stabil a városban, 2002 óta 

egyéni választókerületben csak fideszes jelölt nyert az önkormányzati választásokon. 

Kiemelendő továbbá, hogy a városvezetés elmondása alapján a város egyes politikai 

képviselői a Szarvas érdekében meghozott döntések esetében hosszú ideje felül tudnak 

emelkedni a pártpolitikai érdekeken. Ilyenkor nem a nagypolitika számít, hanem az, hogy 

helyiek, szarvasiak. Ezek a körülmények nagyban befolyásolják az önkormányzat működését. 

A stabil helyzet lehetővé tette azt, hogy az egyes elképzeléseket végig tudják vinni, akár több 

választási cikluson keresztül is. 

Szarvas a gazdasági lehetőségeket vizsgálva összességében jó helyzetben van, kiváló 

adottságai vannak a mezőgazdaság és a rá épülő élelmiszeripar, valamint az idegenforgalom 

területén is – ez a kijelentés mindenképpen igaz, ha megyei összehasonlítást nézünk. A relatív 

fejlettség kimutatható a statisztikai adatok alapján is, bár nem olyan erőteljesen, mint ahogy a 

szarvasiak érzik ezt, vagy ahogy a településen járva érezhető. A népszámlálási adatok szerint 

a város lakosságának 39 %-a foglalkoztatott, ez Békés megye esetében csak 36 %, a 

munkanélküliségi ráta Szarvas esetében 11,4 %, a megye egészében azonban már 16,8 %. A 

munkaügyi hivatal vezetője szerint a munkanélküliek szerkezete átlagosnak mondható, 

mintegy 25%-uk fiatal, pályakezdő, egyharmaduk pedig nem fejezte be még az általános 

iskolát sem. Problémát okoz, hogy a munkaerő kereslet és kínálat nincs összhangban, például 

a Vasipari nehezen talál szakképzett munkaerőt, viszont irodai alkalmazottból, asztalosból, 

kőművesből túlképzés van. Azok a helyiek, akik az itteni főiskolákra járnak szintén nehezen 

találnak szakmájukban munkát, mert arányaiban nagyon sok szarvasinak van hasonló 

végzettsége.  

A jólét szubjektív érzékeléséhez azonban hozzátartozik, hogy  gazdasági szempontból csak 

a környezetéhez képest, Békés megyén belül kedvezőbbek a mutatói. Ezért talán nagyobb 

hatással van a meglévő kultúra, idegenforgalom, környezeti szépség a jólét érzésére. 

A város életében központi szerepet játszik a Szarvason keresztülhaladó 44-es főút, 

melynek belterületi szakasza a Szabadság út, vagy ahogy a helyiek emlegetik a Fő utca. Ez az 

út kapcsolja be a várost az országos vérkeringésbe, azonban negatív hatása is van. A 
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rendszerváltozás óta jelentősen megnőtt a Románia irányába tartó forgalma, főleg a nagy 

kamionforgalomnak van zavaró hatása. A főút M44-es gyorsforgalmi úttá fejlesztése már 

hosszú ideje tervbe van véve, azonban eddig mindig elhalasztották a fejlesztést, jelenleg a 

földterületek kisajátítása folyamatban van, az építkezés 2014-ben elkezdődhet. Az új 

gyorsforgalmi úttól sokat várnak a térségben - Békés megye középső részének gazdaság 

élénkítését idézheti elő. Kevésbé hangsúlyozott vélemény, hogy veszélye is lehet annak, ha 

elkerüli Szarvast az átmenő forgalom, a közeli Kunszentmárton népességszáma megfeleződött 

azóta, hogy megépült a 44-es főút települést elkerülő szakasza. Ezzel ellentétben jó példa is 

van, Hajdúszoboszló idegenforgalmára nagyon kedvező hatással volt az elkerülő út. Tehát 

nehéz megjósolni, hogy milyen hatással lesz a város életére az új gyorsforgalmi út. 

A polgármester úr elmondása szerint a településen kiemelkedő a lakosság vállalkozási 

hajlandósága, ezernyolcszáz vállalkozást tartanak nyilván. A helyi iparűzési adó a városban 

2%, az önkormányzat a kisebb vállalkozások segítésének érdekében a nyolcszáz legkisebbtől 

nem kér iparűzési adót, ezzel nemcsak őket segítik, de a városi adminisztráción is spórolni 

tudnak. 2013-ban, november 30-ig helyi iparűzési adóból 506 millió forintos, az 

építményadóból 133 millió forint, összesen 701 millió forint helyi adóbevétele volt a 

városnak. 2012-ben azonos időszakban 715 millió forint volt ugyanezen érték, de ha 

figyelembe vesszük, hogy ettől az évtől a gépjárműadó 60 %-a központi költségvetésbe kerül, 

akkor a helyi adóbevételek (ahogy 2002 és 2013 között minden évben) növekedtek. 

A gazdasági élet terén az önkormányzat próbálja segíteni a helyiek életét. Földterületeket 

vesz, és azokat átadja művelésre helyi gazdálkodóknak. Nem akadályozza a lakosok 

gazdasági elképzeléseinek megvalósulását, nem akadályozza ezeket hatósági korlátokkal, 

lassú ügyintézéssel. Azoknak a vállalkozóknak, akik termékeikhez kérik a város nevét 

azoknak engedélyezik ezt, kivéve ha ez dehonesztáló lenne. Fontos megemlíteni, hogy 

pályázati támogatást nyújt az önkormányzat, tájékoztatja a pályázati lehetőségekről, 

támogatási forrásokról, hitelekről a vállalkozókat – ez különösen fontos a térségben, mert 

tőkehiány, tőkeszegénység a jellemző. Az önkormányzat elmondása szerint a fejlesztésekkor 

kiemelt szempont a fenntarthatóság, ezt minden beruházáskor figyelembe veszik. Nem 

építenek ki feleslegesen nagy kapacitásokat, amelyeket később nehéz fenntartani, igaz ez a 

gyógyfürdőre, a közétkeztetésre vagy a művelődési házra is. 

Szarvason 2000 óta működik ipari park, a város keleti szélén a 44-es főút mentén 54 hektár 

területen. A területből 2010-ben 41 hektár volt beépített, és negyven vállalkozás működött itt. 

Nagyrészt már a megalapításakor beépített terület volt, jelenlévő vállalkozásokkal, ezután vált 

a terület hivatalosan is ipari parkká. 2010 végén adták át a területen a helyi vállalkozásokat 
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segítő inkubátorházat, mely 390 millió forintból (50%-os DAOP támogatással) valósult meg, 

jelenleg tizenegy vállalkozás működik benne. 

A város életében fontos szerepe van a megújuló energiaforrásoknak is, amelyek jelentős 

költségcsökkentést eredményeznek az önkormányzatnak és a helyi vállalkozóknak is. Ezt 

bizonyítja, hogy 2012-ben harmadikok lettek a kistelepülési kategóriában az uniós Napkorona 

Bajnokságban. Ezt a közintézményeken elhelyezett napelemeknek, a Gallicoophoz tartozó 

modern biogáz üzemnek és annak köszönhette, hogy a településen több évtizede sikeresen 

használják a geotermikus energiát. A városban két magán és egy önkormányzati tulajdonban 

lévő cég foglalkozik geotermikus fűtési rendszer szolgáltatással. A városban felhasznált fűtési 

energia húsz százaléka származik termálvízből. A kilenc termelőkútból származó víz több 

közintézmény valamint az ipari park jelentős részének a fűtését biztosítja. 

A lokális foglalkoztatás kérdésköréhez tartozik, hogy az önkormányzat Szociális 

Földprogramot működtet. A program mérete nem túl nagy, összesen tizenkét hektáron 

termelnek takarmánykukoricát, őszi árpát és őszi búzát. A programban tizenhárom embert 

foglalkoztatnak és két-három millió forintot költ rá az önkormányzat. 

 

4. Demográfia, oktatás, kulturális élet, civil szervezetek, egyházak szerepe, cigányság 

helyzete 

4.1. Demográfia 

A 2011-es népszámlálás szerint Szarvas lakónépessége 16.954 fő, 1980-ban még 20.608 fő 

volt ez az adat. 2001-hez képest nyolc százalékkal csökkent a lakosság száma, ami kissé 

elmarad Békés megye 9,5 %-os értékétől (Észak- és Dél-Békés járásaiban 10-12 % volt a 

népességcsökkenés tíz év alatt). A hagyományosan evangélikus szlovák/tót eredetű városban 

2011-ban 14.345 fő magyarnak, 1.822 fő szlováknak, 489 fő cigánynak vallotta magát.  

A csökkenő népességszám egyre nagyobb gondokat fog okozni a közintézményekben is, az 

önkormányzat nagy kapacitásfelesleg kialakulásra számít. 

 

4.2. Oktatási élet 

Bár nem olyan elterjedt az elnevezés, de Szarvast „Körös-parti Athénnak” is nevezik. 

Ennek eredete a gazdag kulturális élet és az, hogy a várost hosszú ideje oktatási központként 

is számon tartják. Tessedik Sámuel gazdasági iskolája már 1791-ben megkezdte működését. 

Ma a város oktatási kínálata az óvodától a főiskoláig teljes. Az állami közoktatási 

intézmények mellett, megtalálhatóak az egyházi, és a szlovák nemzetiségi intézmények is. Az 

egyház az utóbbi időben egyre jelentősebb szerepet játszik a település oktatási életében, 
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intézményei most már elismerten a legszínvonalasabbak a városban. Az Ótemplomi 

Evangélikus Egyházközség tartja fenn a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és 

Óvodát, a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumot és a Tessedikkel a XXI. századba – 

Második Esély Népfőiskolát is. A népfőiskola épületében 2013-ban megnyílt a Szarvasi 

Nyitott Tanulási Központ. A város szlovák gyökereire támaszkodik az Országos Szlovák 

Önkormányzat fenntartásában működő Szlovák Általános Iskola, Óvoda és diákotthon. A 

középfokú szakképzés, mint sok helyen az országban problémákkal küzd, egyes területeken 

túlképzés, míg más területeken szakemberhiány tapasztalható. A településen nagy 

hagyományú Szirén Ruházati Kft. például az utóbbi időben nem talált elég szakképzett 

varrónőt, ezért konzultációt folytatott az érintettekkel, hogy újra indítsák el a város 

szakközépiskolájában a varrónőképzést. 

Szarvas életében hosszú ideje nagy szerepet játszottak az itt működő felsőoktatási 

intézmények, a helyiek által csak ”Mezgé”-ként és Óvoképzőként emlegetett mezőgazdasági 

profilú és az óvó- és tanítóképző profilú főiskolai kar. A mezőgazdasági kar tartozott már a 

Debreceni Agrártudományi Egyetemhez is, a két kar a közelmúltban a szarvasi székhelyű 

Tessedik Sámuel Főiskola része is volt, a békéscsabai és gyulai karokkal együtt (a rektori 

hivatal Szarvason, a Körös-parti Bolza-kastélyban működött). Jelenleg a Szent István 

Egyetembe integrálódtak, azAlkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar valamint a Gazdasági, 

Agrár- és Egészségtudományi Kar részei. A 2004/2005-ös tanévben még több, mint 

háromezer hallgató tanult Szarvason, viszont a 2012/2013-as tanévben már csak 846 fő. Nem 

csak munkahelyeket teremtettek és vásárlóerőt hoztak a településre a főiskolák, hanem az 

utóbbi időkig erősen érezhető volt a város életében is a főiskolások jelenléte. Sokan érkeztek 

ide a főiskolák miatt, sok szarvasi kiadta a főiskolásoknak a lakását, a szórakozóhelyeken 

külön főiskolás rendezvényeket tartottak. Jelentős szerepet játszottak az intézmények a helyi 

értelmiség megtartásában, a környékhez képest Szarvason jelentősen nagyobb a felsőfokú 

végzettségűek aránya. A mezőgazdasági karon sok kiváló agrármérnököt képeztek, akik 

szakértelmükkel meghatározó szerepet játszanak a környék mezőgazdasági vállalatainak 

vezetésében. Sajnos az utóbbi időben a magyar felsőoktatás intézmények közötti versenyben a 

szarvasi karok nem tudták a többiekkel a lépést tartani, és harmadára csökkent a 

hallgatószámuk. A városvezetés elmondása szerint ennek egyik legfőbb oka az, hogy nem 

volt koncepciójuk a megváltozott helyzetre, és az egyetemi integrációjuk sem segítette a 

helyzetüket – jelenleg a szarvasi felsőoktatás fennmaradása kétséges. 
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4.3. Kultúra 

A város szlovák hagyományai, az itt működő felsőoktatási intézmények, mezőgazdasági 

kutatóintézetek, a Holt-Köröshöz kapcsolódó idegenforgalom, a relatív nagy lakosságszám 

mind olyan tényezők, amik megteremtették a település kulturális igényét. Az igényt kielégítő 

fejlesztések az idő során természetesen öngerjesztő módon hatottak a kulturális élet további 

fejlődésére. Ennek következményében jóval gazdagabb a kulturális élet, mint a környező 

településeken, vagy egy hasonló méretű városban. Ezt mutatja, hogy sok más településsel 

ellentétben Szarvason még mindig van könyvesbolt, mozi. A városban művészeti iskola, 

színjátszó kör, négy helyi Tv adó, két helyi hetilap, két internetes portál működik. Nagy 

hagyománya van a színjátszásnak is, 2000-ben alakult újjá a városi színház, Corvinus 

Teátrum néven. A turisztikai látványosságnak számító múzeumokat, a Vízi Színházat a 

későbbiekben részletesen is bemutatjuk.  

 

4.4. Civil szervezetek - Sportélet 

A kulturális életre támaszkodva gazdag civil élet is zajlik a városban. Babák Mihály 

elmondása alapján száztíz civil szervezet működik Szarvason. Ezek között megtaláljuk a 

városvédő egyesületeket, sportegyesületeket, ifjúsági és nyugdíjas egyesületeket, 

környezetvédő és hagyományőrző szervezeteket is. A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület 

fogja össze a térség civil szervezeteit, ennek az egyesületnek harmincnégy szarvasi tagja van. 

Az ernyőszervezet szemléletében kiemelt jelentőséggel bír a térségi szemlélet, véleményük 

szerint Szarvas város is csak úgy lehet sikeres, ha szorosan együttműködik a térség többi 

településével. Az egyesület által vállalt feladat, hogy elősegítse a tagjai közötti párbeszédet, 

információáramlást, összefogja, képzésekkel-oktatással segítse a tagszervezeteket, civil 

közéleti és nonprofit kiadványokat jelentessen meg, pályázatfigyeléssel, pályázati 

tanácsadással segítse a civil szervezeteket. 

Szarvas a 1990-es évek elején ”Nemzeti Sportváros” lett, ezt annak köszönhette, hogy 

méretéhez képest rendkívül színvonalas sportélet zajlott a városban. Első osztályú női 

kosárlabdacsapat, másodosztályú férfi kézilabda és labdarúgó csapata volt Szarvasnak, 

emellett a kajak-kenu és különböző küzdősportok országos bajnokai edzettek itt. A gazdag 

sportéletben nagy szerepe volt a helyi főiskoláknak, sokan csak azért jöttek a főiskolára, hogy 

a város sportegyesületeiben játszanak. Az utóbbi években sajnos jelentősen visszaesett a sport 

színvonala, egyedül a kajak-kenu és a küzdősportok teljesítenek kimagaslóan. 
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4.5. Egyházi élet 

A 2011-es népszámlálás szerint vallásokat tekintve evangélikus 4.531 fő, római katolikus 

2.601 fő, református 708 fő, vallási közösséghez nem tartozó 4.087 fő élt Szarvason, 4.601 fő 

nem kívánt válaszolni a népszámláláson a vallási kérdésre. A város tót lakossága evangélikus 

vallású volt, és még ma is ez a legerősebb egyház. A két evangélikus egyházközség mellett 

még római katolikus és református egyház működik Szarvason. 

Az elmúlt időszakban egyértelműen a legnagyobb szerepe a város életében az Ótemplomi 

Evangélikus Egyházközségnek volt. 1998-ban lett az Ótemplom lelkésze Lázár Zsolt, aki az 

elmúlt tizenöt évben felvirágoztatta egyházközségét. 2002 óta önkormányzati képviselő, 

vezeti az önkormányzat Szociális, Család- és Idősügyi Bizottságát, 2012 óta ő a Nyugat-

Békési Evangélikus Egyházmegye esperese is. Az evangélikus egyháznak Tessedik óta 

hagyományosan erős szolgáltató funkciója van Szarvason. Az egyházi életen túl kiemelkedő 

szerepe van a város oktatási hálózatának fenntartásában - a fent felsorolt intézményeken 

keresztül. Emellett a város legjelentősebb szociális szolgáltatója is az Ótemplomi 

Szeretetszolgálat. A szeretetszolgálat három szeretetotthont (idősek otthonát), idősek és 

fogyatékosok klubját, házi segítségnyújtó szolgálatot, tanyagondnoki szolgálatot működtet. Ez 

mellett szenvedélybetegek nappali ellátását, utcai szociális munkát és otthoni szakápolást 

végez. Az egyház rendszeresen végez ruhaadomány és ételosztást is a rászorulóknak. 

 

4.6. A cigányság helyzete 

Szarvason mind a városvezetés, mind a helyiek elmondása szerint az egyik, ha nem a 

legnagyobb problémát a város cigány etnikumának helyzete jelenti. A népszámlálási adatok 

alapján 2001-ben 366, 2011-ben 489 fő vallotta magát cigánynak, valós számuk ezzel 

szemben a különböző becslések szerint ezer-kétezer fő közötti. A helyiek szerint a kérdés 

objektív megítélését nehezíti, hogy a cigányok sokkal többet tartózkodnak az utcán 

napközben is. A rendszerváltozás előtt, szegregálva, Szarvas belterületének északkeleti 

részén, az úgynevezett ”Krakkó” városrész területén éltek. Ez az állapot az utóbbi időben 

megszűnt, a családok beköltöztek a város belső területeire is, sok helyen a régi szárazkapus 

lakóépületeket vásárolták meg. A szarvasi cigányok katolikusnak vallják magukat, de nem 

keresztelkednek meg, és a vallási ünnepeket sem tartják, legfontosabb ünnepeik a lakodalom 

és a temetés. A településen kevés a vegyes házasság. A cigányoknak rossz az egészségügyi 

állapotuk, ezért sokan fiatalon elhunynak. Az elmondások szerint egyre nagyobb probléma a 

cigányság körében a droghasználat is, főleg a designer drogok terjedtek el közöttük. 
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Nagy különbségek vannak a környékbeli romák között: míg a mezőtúri romák 

mélyszegénységben élnek, addig a szarvasi romák egy jelentős része jómódú. Azonban sokan 

a jövedelmüket nem legális úton szerzik, hanem alvilági üzletekkel, lókereskedelemmel és 

csicskáztatással foglalkoznak. Jellemző, hogy vidéki ügyvédek segítségével szereznek meg 

egyes ingatlanokat a településen, ha társasházak egy részét megvásárolják, akkor elüldözik a 

többi lakót. A TDM által készített vendégelégedettségi felmérésekből is kitűnik, hogy már az 

ide látogató turistákat is zavarják a városban csoportosan járó romák. Erősítik a többségi 

társadalom ellenszenvét az olyan történetek, események, amikor munkanélküliek luxus 

gépkocsival közlekednek, több tízmilliós ingatlanüzletekkor nejlonzacskóból fizetnek a 

romák, majd segélyért állnak sorban, vagy mennyasszony-táncból befolyt pénzből építenek 

luxus épületeket. Viszonylag gyakoriak a betörések, lopások is. A probléma mértékét jelzi, 

hogy a városban sok helyen sötétedés után már nem mernek az utcán sétálni a lakosok. Sajnos 

a helyiek elmondása szerint a cigány önkormányzat sem tud javítani a helyzeten, mivel 

nagyon sok visszásság kíséri működését. 

Bár az ország más részein is megjelenik, Szarvason kiemelt probléma az úgynevezett 

csicskáztatás. A polgármester elmondása szerint a város környéki tanyákon kb. százharminc 

”csicska” él, az országosan is hírhedtté vált öt-tíz roma család tanyáin. Ezek olyan lecsúszott 

magyar emberek, akiknek jövedelmét, okiratait az őket segítő, valójában kvázi rabszolgaként 

tartó családok szerzik meg. Egy-egy család havi szinten akár milliós nagyságrendű bevételre 

is szert tesz a náluk élő csicskák által. Babák Mihály országgyűlési képviselőként is küzdött 

azért, hogy az új büntető törvénykönyvben megjelenjen a csicskáztatás leírása, és így 

büntethetővé váljon ez a tevékenység. Az önkormányzat mindent megpróbál megtenni a 

jelenség felszámolására, évente tíz-húsz embert tudnak kimenekíteni. 

A fókuszcsoportos beszélgetés tagjai borúlátóak a jövőt illetően - működő, békés 

megoldási javaslatot szerintük nagyon nehéz találni. A romák esetében jó irányba mutató 

dolognak tartják a közmunkaprogramot, hiszen csak munka esetén kapnak segélyt. Az 

elhangzottak szerint megoldási lehetőség lehetne, ha a rendőrség, illetve az adóhatóság zéró 

toleranciát alkalmazna a romákkal szemben is. Ugyanis az elmondottak szerint nem mindig 

tartatják be velük maradéktalanul a törvényeket. A hosszú távú megoldás, a romák 

integrációja mindenképpen az oktatási rendszeren keresztül érhető el. Kollégiumi rendszerrel 

lehetne integrálni őket. Bár ez is nagyon nehéz, mivel a hagyományaik és a közösség sokakat 

visszatart a tanulástól. Erre példaként egy kiválóan tanuló szarvasi fiatal lány esetét 

említették, akit felvettek az egyetemre, de mégse kezdhette el a tanulmányait, mert helyette 

”haza kellett jönnie gyereket szülni”.  
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5. Az idegenforgalom bemutatása, lehetőségei 

Ahogy a fentiekben is leírtuk már, Szarvas legjobb adottságai – a mezőgazdasági termelés 

mellett – a turizmus területén vannak. A Szarvasi Arborétum Magyarországon széles körben 

ismert, de ez elmondható a várost érintő Holt-Körösről is. A településen található a történelmi 

Magyarország földrajzi középpontja és a Körös-Maros Nemzeti Park központja is. Ez a közel 

sem teljes felsorolás mutatja, hogy a városban kiváló adottságai vannak az idegenforgalomnak 

– a látványosságok legalább egy aktív hétvége eltöltését biztosítják az ide látogató turisták 

számára. A következőkben bemutatjuk az idegenforgalom általános jellemzőit, a helyi TDM 

működését és röviden ismertetjük a helyi látnivalókat. 

Szarvason 2010-ben 22.369 vendégéjszakát töltöttek el az ide látogatók, 2012-re ez a szám 

35.229 vendégéjszakára nőtt – a 2013-ra becsült érték már negyvenezer fölötti. Az 

önkormányzat bevételei ezen időszak alatt az idegenforgalmi adóból (az állami támogatással 

együtt) tizennégy millió forintról huszonkét millió forintra növekedtek, 2013-ra a várható 

bevétel meghaladja a huszonöt millió forintot. Az idegenforgalmi adó 400 forint volt 

éjszakánként Szarvason, ez változott úgy 2013 végén (a helyi TDM szervezet ajánlására), 

hogy a magánszállásadók IFA-ját 250 forintra csökkentették, a többi szállásadó adója nem 

változott. A városvezetés elmondása szerint ezt a teljes összeget visszaforgatják a helyi 

idegenforgalom marketingjébe. 

 

5.1. Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület 

Az idegenforgalom egy kifejezetten keresletorientált terület, azonban a fentebb bemutatott 

javuló adatok mögött nem csak a gazdasági válság csillapodása áll, hanem az is, hogy a város 

idegenforgalmának alakításában nagy változás történt az utóbbi években. Harmincnégy 

taggal, 2011 februárjában tartotta az alakuló közgyűlését a Körös-menti Turisztikai és 

Kulturális Egyesület, ami 2011 végére regisztrált TDM (turisztikai desztináció menedzsment) 

szervezet lett. Az egyesület Szarvas mellett a térség két másik településének, 

Békésszentandrásnak és Kondorosnak az idegenforgalmi életét szervezi. Talán nem túlzás 

tömören azt állítani, hogy ezzel belépett a helyi turizmus a XXI. századba. 

A TDM kimondott feladata az idegenforgalomban érintett helyi szereplők összefogása, a 

különálló látványosságokból komplex turisztikai termék létrehozása és az érintettek közös 

piaci fellépésének megvalósítása. Az önkormányzatok önként vállalt feladatai közé tartozik az 

idegenforgalom fejlesztése, 2011-ben polgármesteri felkérésre-ajánlásra jött létre a TDM, ami 

nagyrészt átvette az önkormányzat turisztikai bizottságának feladatait, 2012 áprilisában a 
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helyi Tourinform iroda működtetését is, és irányítja a térség-város Turisztikai-Desztináció-

fejlesztési Stratégiájának kidolgozását. A TDM együttműködik a helyi meghatározó civil 

szervezetekkel is, hogy közösen hatékonyabban tudják érdekérvényesítő tevékenységüket 

végezni a településen. Kimondott elv, hogy a TDM és az önkormányzat együttműködése 

kiemelt jelentőségű - akkor lehet hatékony a helyi turizmus fejlesztése, ha közös stratégia 

mentén dolgoznak a felek. 

2012-ben a „Szarvast és környékét egybefogó Körös-menti helyi TDM fejlesztése” 

pályázaton 33,7 millió forintot nyert a TDM, amiből megvalósultak a 2013-as idényre 

vonatkozó fejlesztések. A TDM az aktív munkát 2012 áprilisában kezdte, az eddig (2012-es 

és 2013-as idényben) megvalósuló fő fejlesztések, tevékenységek a következők voltak: 

- színes túratérkép kiadása 

- Körös-menti Kedvezménykártya létrehozása – ezt a szálláshelyeken kérhetik a turisták, és 
különböző kedvezményeket biztosít a térségi elfogadóhelyeken (pl. belépőkből, ital- és 
ételfogyasztásból) 

- folyamatosan frissülő honlap és facebook oldal a helyi lehetőségekről, eseményekről 
- különböző médiafelületeken a programok folyamatos kommunikálása 

- három nyelvű image kiadvány készítése 

- belföldi kiállításokon való részvétel 
- ajándéktárgyak megrendelése és értékesítése 

- mobiltelefonos, online idegenvezető rendszer létrehozása 

- érintőképernyős infopanelek és QR táblák kihelyezése a településeken 

- Szarvason elektromos városnéző busz vásárlása 

- bérelhető kerékpárok beszerzése (20 db) 
- gyalogos és kerékpáros túraútvonal térképek kihelyezése 

- kültéri reklámfelületek kialakítása, felújítása 

Érdekes megnézni a TDM által készített SWOT analízist is a térség turizmusáról (ami több 

helyen az egész település működését is érinti), a következőket tartalmazza (nem teljes 

felsorolás): 

- Erősségek: gazdag változatos természeti értékek, gazdag épített örökség, megfelelő ár-
értékarány. 

- Gyengeségek: megfelelő úthálózat hiánya, viszonylag nagy távolság a fizetőképes kereslettől 
(Budapest, Dunántúl), erős szezonalitás, további fejlesztésekhez tőkehiány, egységes 
marketingkommunikáció hiánya. 

- Lehetőségek: szolgáltatók együttműködésének erősítése, fakultatív programok kialakítása, 
helyi hagyományok, helyi termékek erőteljesebb bevonása az idegenforgalomba, Történelmi 
Magyarország középpontja, növekvő igény az egészséges környezet iránt 

- Veszélyek: népesség elvándorlása - szakképzett munkaerő hiánya, országon belüli leszakadás 
erősödése, versenytársak erősödése, a roma helyzet, mely már zavaró tényező az 
idegenforgalomban 

A TDM-nek 2013-ra 93 tagja lett, ebből három a települések önkormányzatai, ötvenkét 

szállásadó, huszonegy gasztronómiai, tizenhét pedig egyéb szolgáltatásokkal foglalkozik. 

Hatvan tag szarvasi, huszonhét békésszentandrási, három kondorosi és három egyéb 



 53 

településről való. Tag például az arborétum, a nemzeti park, a Szent István Egyetem és a 

Kondorosi Csárda is. 

Az egyesületben a helyi idegenforgalom agilis szereplői vesznek részt. A TDM működése 

eddig sikeres és előremutató. Ezt igazolja, hogy a fenti aktív munka mellett kiemelt figyelmet 

fordítanak a jövőbeli fejlesztésekre, stratégiaalkotásra, amelynek keretében 2013. 

szeptemberében „50-ről 100-ra” címmel egy konferenciát is tartottak a helyi turizmus 

helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről (a cím azt a célt jelzi, hogy a térségben a 

vendégéjszakák számát ötvenezerről százezer főre kívánják emelni). A készülő 

turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása professzionális módon zajlik, ezen kilenc különböző 

munkacsoport is dolgozik, melyekben a TDM munkatársain kívül a helyi ismert, érdekelt 

személyek vesznek részt. A munkacsoportok tevékenységét a helyi civil szervezetek és az 

önkormányzat releváns képviselői egészítik ki. A Szarvashoz kapcsolódó jövőbeli fejlesztési 

elképzelések között szerepel: 

- osztályoknak, családoknak interaktív játékok szervezése 

- Arborétum és Mini Magyarország bekapcsolása a térség idegenforgalmába 

- helyi termékek bevonása az idegenforgalomba 

- a települések utcaképének kialakítása – ajánlások az önkormányzatok felé 

- szarvasi fürdő pozícionálása, lehetőségeinek feltérképezése 

- Vízi Színház pozícionálása 

- Csodaszarvas legendája köré épülő turisztikai termékek (Történelmi Emlékút, Történelmi 
Magyarország középpontja) 

- helyi látnivalók interaktívvá tétele 

- új rendezvények generálása 

- Tessedik kultusz erősítése 

 

 

5.1. Turisztikai látványosságok 

 

5.2.1.Holt-Körös 

A Hármas-Körös bal parti árvízmentesített térszínén – Szarvas és Békésszentandrás 

területén - helyezkedik el a szarvasi Holt-Körös, más néven a Kákafoki holtág, vagy Bikazugi 

holtág. Az első, 1836-os és a második 1888-as átvágással két ütemben jött létre. Ez ma a 

Tiszántúl legnagyobb holtága, Magyarország ötödik legnagyobb felületű állóvize – hossza 

29,2 km, átlagos szélessége hetven méter. 

Kiemelt jelentősége van nemcsak a helyiek életében, de Szarvas idegenforgalmában is. 

Szinte teljes hosszában üdülőkkel beépített, melyek közül sok kereskedelmi szálláshelyként is 

funkcionál. Főleg családi nyaralók épültek, ezeken kívül néhány cég nyaralója, kajak-kenu 

telep, Ifjúsági Tábor (volt úttörőtábor) működik itt, valamint nagyobb szálláshelyként a Liget 
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Konferencia és Wellnes Hotel, és az Aranyszarvas Apartmanház. Partján, vagy ahhoz közel 

helyezkedik el az Arborétum, a nemzeti park központja, a vízi színház, a Bolza kastély, a 

szarvasi Ótemplom és a főiskolák is. Szintén a Körös partján található a Történelmi 

Magyarország földrajzi középpontjának emléket állító szélmalmot formázó emlékmű. A főleg 

a Körös egykori árvízvédelmi töltésén halad a tizenhét stációból álló Történelmi Emlékút is itt 

ér véget. A Holt-Körös egész évben kiváló horgászhely, nyáron fürdésre és vízi sportokra 

alkalmas, télen pedig korcsolyázásra. Az ötven személyes Katalin II. sétahajóval egy órás út 

során a fő látnivalók megtekinthetők nyaranta. A szarvasiak kedvelt kikapcsolódási helye, de 

kiemelkedő szerepe van az idegenforgalomban is, hiszen szinte az összes ide látogató turista 

látogatása kapcsolódik valamilyen formában a Holt-Köröshöz. 

 

5.2.2. Arborétum – Mini Magyarország kiállítás 

Szarvasról valószínűleg elsőre a legtöbb embernek az Arborétum jut eszébe, a Pepi-

kertként is hívott nevezetesség az olasz Bolza család nevéhez fűződik. Bolza József, majd 

Bolza Pál kezdte el a gyűjtemény kialakítását, melyben mára közel ezerhatszáz fa- és 

cserjefaj, fajta és változat fellelhető, emellett kétszázötven lágyszárú növény és százötven 

madárfajnak ad otthont az Arborétum - ami országos jelentőségű természetvédelmi terület. 

Jelenleg a Corvinus Egyetem Tájépészeti Karához tartozik az intézmény, ami összesen öt 

gyűjteményt gondoz nyolcvankét hektáron, a gyűjtemények közül három látogatható. Az 

Arborétum fő funkciója természetesen a gyűjtemény bemutatása a látogatóknak, 2012-ben 

harminckilencezren váltottak jegyet, néhány évvel ezelőtt ez még 60-90 ezer fő között 

változott. Emellett komoly oktatási szerepe is van, a felsőoktatási hallgatók számára 

gyakorlati hely, valamint a köznevelésben tanulók biológia, földrajz és környezetismeret 

tárgyainak óráiba és erdei iskolai programokba kapcsolódik be. 

Szarvas legújabb turisztikai látványossága 2013 áprilisában, az Arborétum területén 

megnyílt Mini Magyarország kiállítás. Nagyon jó példája annak, hogy ha egy projekt jól 

átgondolt, akkor lehet sikeres turisztikai fejlesztést véghezvinni. Ez egy olyan makett-park, 

ami Magyarország fő látványosságainak kicsinyített másaiból áll. Eddig huszonkét makett 

készült el, többek között a Parlament, a Széchenyi Lánchíd, a Hősök tere, a szegedi dóm, a 

debreceni református nagytemplom, az esztergomi bazilika és a gyulai vár is. A maketteket a 

speciális technológiai kivitelezésnek köszönhetően a zord időjárási körülményeknek is 

ellenállnak. A későbbiekben még több körben tervezik a parkot bővíteni a határon túli 

területek és a népi építészet épületeivel. 
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A projekt ötletgazdájának (Bukovinszky Béla) elmondása szerint brüsszeli minta alapján 

hozták létre a makett-parkot – ez kiváló példa arra, hogy sok esetben nem kell ”feltalálni a 

spanyolviaszt” ha azt már más megtette helyettünk. Sokszor elég, ha egy jó dolgot máshol 

meglátunk, és azt átgondolva a helyi adottságokhoz igazítva megvalósítjuk. Az ötlet arra is 

példa, hogy ma az országban a fejlesztések mennyire pályázatfüggők, hiszen ezt a projektet is 

már régebben kitalálták, majd vártak a megfelelő pályázati lehetőségre, ezután az elnyert 

pályázat keretében kétharmados állami támogatással megvalósították a tervet. Bár még egy 

éve sem működik a Mini Magyarország kiállítás, már most elmondható, hogy a beruházás 

sikeres, hiszen a nyitás után csak április és július között harmincezer látogatója volt.  

 

5.2.3. Vízi színház 

Szarvas új nevezetességei közé tartozik a Holt-Körös partján lévő Vízi Színház. 2011 

júniusában kezdte meg működését, egy stilizált várkastély fogja közre az amfiteátrumszerű 

nézőteret, amely a Holt-Körösre néz. A színházhoz egy kávézó-étterem is kapcsolódik, 

szomszédságában a Körös felett egy új fahíd ível át. Június-július-augusztus hónapban szinte 

minden nap van program a teátrumban - színházi darabok, koncertek, zenés-verses estek. A 

működtetésre az önkormányzat a békéscsabai Jókai Színházat kérte fel, emellett részben a 

városi Cervinus Teátrum is bemutat itt darabokat. Nem csak a turisták, de a helyiek számára is 

gyorsan fontos találkozóhellyé vált a helyszín. A város kulturális igényét és középosztályának 

erejét mutatja, hogy egy verses estre is elmegy száz ember, akik közül jelentős a helyiek 

aránya. A zenés-verses esteknek ingyenesek, minden alkalommal egy helyi meghatározó 

személyiség a házigazdája ezeknek, ezzel is erősítik a szarvasi emberek összetartását, kiváló 

alkalmak ezek a találkozásra és a kapcsolatok szorosabbá fűzésére, a helyi közösségfejlesztés 

fontos eszköze lehet. 

 

5.2.4. Körös-Maros Nemzeti Park 

A tizenhárom részterületből álló 51.125 hektár kiterjedésű Körös-Maros Nemzeti Park 

1997-ben alakult meg, a Dél-Tiszántúl természeti és táji értékének megőrzése céljából. Az 

igazgatóság székhelye Szarvason, az Anna-ligetben a Csáky-Bolza kastélyban található. A 

Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 800.000 hektár, magába foglalja egész Békés 

megyét, Csongrád megye Tiszától keletre eső területeit és a nemzeti park Jász-Nagykun-

Szolnok megyébe átnyúló kisebb részeit. A nemzeti park tíz, elkülönülő nagyobb területi 

egységből, és négy természetvédelmi területből áll. Ebből konkrétan Szarvason fekszik a már 

bemutatott Szarvasi Arborétum természetvédelmi terület és a Szarvasi Történelmi Emlékpark 
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természetvédelmi terület, valamint a Hármas-Körös árterének egy része is a város 

közigazgatási területéhez tartozik. 

A helyi turizmus számára lényeges, hogy a nemzeti park szarvasi központja mellett 

található a Körösvölgyi látogatóközpont - ennek állandó kiállítása a Dél-Tiszántúl természeti 

értékeit mutatja be. Az épületegyüttest körülvevő huszonhat hektáros Anna-ligetben, pedig 

egy tanösvényen ismerhetik meg az ide érkezők a Körös-Maros vidéki táj jellegzetes 

arculatát, és bepillantást nyerhetnek a növény- és állatvilágba. 

Helyi gazdaságfejlesztést érintő kérdés, hogy a nemzeti park jobban bekapcsolódhatna a 

fiatalok környezeti nevelésébe, ami hosszútávon főleg a mezőgazdasági dolgozók 

szemléletében hozhatna változást, hiszen a nemzeti park képviselőjének elmondása szerint a 

mezőgazdaság és a természetvédelem kapcsolata sokszor konfliktusokkal terhelt a térségben. 

A nemzeti park tevékenysége során alkalmaz közmunkásokat is, a tapasztalat szerint ennek 

a munkának az értéke sokszor nem kielégítő, inkább megbízható, állandó munkaerőre lenne 

szükség, azonban ennek toborzása sokszor nehézkes. 

Turizmusfejlesztési lehetőség lehetne az, ha valamilyen módon be lehetne kapcsolni a 

nemzeti park távolabbi részeit is Szarvas idegenforgalmába, hiszen olyan látványos védett 

értékek tartoznak a szarvasi központú nemzeti parkhoz, mint a Kardoskúti Fehértó vagy a 

Dévaványai-Ecsegi puszták túzokai. 

 

5.2.5. Városon belüli nevezetességek - rendezvények 

Ezen fejezetben röviden felsorolásra kerülnek a város turisztikailag jelentős belvárosi 

látványosságai azért, hogy komplexebb képet kapjunk Szarvas idegenforgalmi lehetőségeiről. 

Ezek között kiemelt országos ismeretségű nincs, de fontos részei a város turisztikai 

kínálatának. 

A Tessedik Sámuel Múzeum a névadó lelkész által 1791-ben alapított gazdasági iskola 

épületében működik. 1951 óta működik az intézmény, 1973 óta a jelenlegi helyen. Célja 

Szarvas környékének régészeti, néprajzi, helytörténeti értékeinek bemutatása, ezt tizenkilenc 

helységben teszi meg. A múzeumban tíz fő dolgozik, ebből hat fő szakmai munkatárs, évente 

tíz-tizenkétezer látogatót fogad a kiállítás. 

Intézményileg a Tessedik Sámuel Múzeumhoz tartozik a szarvasi szárazmalom is. Ez az 

1836-ban épült malom Magyarország három megmaradt szárazmalmának egyike. Április és 

október között várja a látogatókat, évente négy-ötezren fordulnak itt meg. 
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Szarvas szlovák eredetének állít emléket a városban található tájház. Az épület 1885-ben 

épült, és a XX. század eleji állapotának megfelelően van helyreállítva, bemutatja a helyi 

szlovákság népi kultúráját. 

Az evangélikus Ótemplom 1786-1788 között épült, 4.142 ülőhelyével az ország egyik 

legnagyobb evangélikus temploma. Egyházi épület még a településen a Fő téren lévő Szent 

Klára katolikus templom, az evangélikus Újtemplom és a 2004-ben épült református 

templom. 

Csak felsorolás szintjén, a fentieken kívül még Szarvas turisztikai látványosságai közé 

tartozik a Körös-parti Bolza-kastély, a Mittrovszky-kastély, a Lengyel-palota, a szarvasi Fő 

tér a Ceres-kúttal, az Árpád szálló, a Ruzicskay alkotóház, a Tessedik-szobor és a Szarvas 

szobor. 

A városban több, mint száz éve működik gyógyfürdő is, amit a közelmúltban felújítottak. 

Főleg a helyiek igényeit elégíti szolgáltatásaival, az üzemeltető kft. az önkormányzat 100%-os 

tulajdonában van, éves szinten 30-40 millió forinttal támogatja a városvezetés a működését. 

Ahogy a fentiekben már írtuk a városvezetés számára fontos volt a felújításkor, hogy 

fenntartható legyen a fejlesztés, hiszen sok vidéki városban a túlzott méretű fürdőfejlesztés 

óriási terhet ró az üzemeltetőkre. Érdekesség, hogy a TDM helyzetértékelésében viszont 

megjelenik, hogy a településen hiányzik a megfelelő színvonalú, nem csak a helyiek igényeit 

kielégítő gyógyfürdő. 

Szintén új lehetőség a turizmus élénkítésére a 2013-ban épült belvárosi jégpálya. A tervek 

szerint szeptembertől-áprilisig évi nyolc hónapban üzemel majd a 38*18 méteres műjégpálya. 

Az Új Széchényi Terv negyvenhat millió forintos támogatással épült pálya tovább erőséti 

Szarvas lehetőségeit az aktív sportturizmus terén. 

A városnak gazdag programkínálata is van, ezek közül a legfontosabbak: júliusban az 

Aratónap és Kárpát-medencei Nemzetiségek Találkozója, augusztusban Horgász és Halas 

Gasztronómiai Napokat tartanak, ahol a halas gasztronómiába tekinthetnek be a látogatók az 

esemény három napja alatt. Szintén augusztusban tartják hagyományosan a Szent István napi 

rendezvényeket. Szeptemberben a város fő programja a Szarvasi Szilvanapok, itt minden a 

szilváról szól, ételekről, lekvárról, pálinkáról. Esténként koncertekkel szórakoztatják a 

közönséget. A nagyobb fesztiválok mellett gyakoriak a koncertek is, például a Granárium 

Zebra Klubban, vagy az evangélikus Ótemplomban. 
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5.2.6. Belváros rehabilitáció 

2013-ban kezdődött a Dél-Alföldi Operatív Program keretében a Szarvas kistérségi 

székhely központjának integrált fejlesztése projekt megvalósítása. Több mint 900 millió 

forintos összköltségvetésű a beruházás, melynek keretében gyakorlatilag Szarvas teljes 

belvárosát felújítják, a tervek szerint a modernkor turisztikai elvárásainak megfelelő 

színvonalú utcaburkolat és sétálóutcák kerülnek kialakításra, felújítják épületek homlokzatait 

is. A projekt körül jelenleg több probléma is van, az eddig elvégzett munka minősége sok 

helyen kritikákat kapott, a helyi lakosoknak a felújítás természetesen sok kellemetlenséget 

okoz, a helyszíneken több üzlet működése is ideiglenesen ellehetetlenült. A kivitelezés is 

késik, 2013. november 30-ára kellett volna elkészülnie, de a november 21-ei önkormányzati 

ülés jegyzőkönyve szerint 2014. június 30-ig kért a kivitelező haladékot. 

 

5.2.7. JDC – Lauder tábor 

Igazi kuriózum Szarvas esetében a zsidó vallású gyerekeket fogadó ifjúsági tábor. 1990 óta 

működik Szarvas nyugati szélén, ma már huszonhat országból fogad hat és tizenkilenc év 

közötti fiatalokat. A tábort a magyar MAZS és az amerikai JDC alapítvány működteti, a 

hozzájárulásuknak köszönhetően kedvezményes áron nyaralhatnak itt, jellemzően tizenkét 

napos turnusokban, nyaranta a táborozók - egyszerre maximum ötszáz fő. A tábor célja, hogy 

erősítse a világ minden részéről érkező zsidó fiatalok vallási identitását, fejlessze 

közösségtudatukat és segítse egyéni fejlődésüket. Ezt szolgálják a közös foglalkozások, 

imádságok és a kóser étterem is. Nem csak a vallásosságban, de az anyagi háttérben is nagy 

különbségek vannak például az Amerikai Egyesült Államokból vagy éppen a poszt-szovjet 

térségből ide érkezők között. 

Tábor állandó személyzete nem szarvasi, de nyaranta, ötven-hatvan helyit foglalkoztatnak 

idénymunkásként. A táborozók az itt töltött idő nagy részét a kempingben töltik, viszonylag 

gyenge a várossal való kapcsolatuk. Érdekes kérdés, hogy lehetne-e valamilyen formában 

kihasználni a tábor jelenlétét a város turizmusában - hiszen az itt táborozó zsidók között 

fogalom a ”Camp Szarvas”, és 1990 óta egy generáció már felnőtt az itt jártak közül. 

 

Irodalomjegyzék 

Tóth Tamás (2000): A szarvasi Holt-Körös (Kákafoki-holtág) környezet- és természetvédelmi 
problémái. A puszta, 17. évf. 181-194. o. 

 

Internetes források: 
http://www.bekesszentandras.hu 

http://www.bekesszentandras.hu/
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http://www.benka.hu/ 

http://www.cervinushaz.hu/ 

http://www.kmnp.hu 

http://www.korosszogicivilek.hu/ 

http://korostourist.hu 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/ 

http://www.minimagyarorszag.hu 

http://osz.lutheran.hu/ 

http://www.pepikert.hu 

http://www.szarazmalom.hu 

http://www.szarvas.hu/ 

http://szarvasigyogyfurdo.hu/ 

http://www.szarvastabor.hu 

http://szilvanap.hu/ 

http://www.vasipari.hu/ 

http://viziszinhaz.hu 

 

 

http://www.benka.hu/
http://www.cervinushaz.hu/
http://www.kmnp.hu/
http://www.korosszogicivilek.hu/
http://korostourist.hu/
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/
http://www.minimagyarorszag.hu/
http://osz.lutheran.hu/
http://www.pepikert.hu/
http://www.szarazmalom.hu/
http://www.szarvas.hu/
http://szarvasigyogyfurdo.hu/
http://www.szarvastabor.hu/
http://szilvanap.hu/
http://viziszinhaz.hu/


 60 

4. ESETTANULMÁNY: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS BAZSI ÉS 
CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGEKBEN3

 

 

KÁPOLNAI ZSONBOR – TAKÁCS KRISTÓF – TAKÁCS LÁSZLÓ 

 

I. BAZSI ESETE 

I. 1. Bevezetés 

Az utóbbi néhány évben egyértelműen pozitív változások voltak megállapíthatók 

Bazsinak, ennek a 2012-ben mindössze 388 főt számláló Veszprém megyei kisközségnek a 

gazdaságában: az önkormányzat saját folyó bevételei, illetve ezen belül a helyi adóbevételek 

szignifikánsan megemelkedtek, a nyilvántartott álláskeresők aktív korú népességhez 

viszonyított aránya a kedvezőtlen országos és nemzetközi gazdasági környezet ellenére nem 

emelkedett meg drasztikus mértékben. Ezen kedvező tendenciák kialakulásának a hátterében 

valószínűsíthetően nagy szerepet játszik a községben elindított helyi gazdaságfejlesztési 

program, amely számos tekintetben pozitív hatást gyakorol a település társadalmi és 

gazdasági életére.  

Tanulmányunk első részében áttekintjük a helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek 

megjelenésének és átalakulásának folyamatát, majd bemutatjuk a Bazsiban végrehajtott 

lokális gazdaságfejlesztés fontosabb elemeit. Ezt követően elsősorban kvantitatív módszerek 

segítségével elemezzük a településen nagy valószínűséggel ezen programnak a következtében 

kialakult eredményeket, majd összegezzük tanulmányunk legfontosabb következtetéseit.  

 

I. 2. A helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések megjelenése és átalakulása 

A Világbank a lokális gazdaságfejlesztési kezdeményezések megjelenését az 1960-as 

évekre teszi, ugyanakkor a kezdeményezések jelentős változásokon mentek keresztül az 

utóbbi öt évtizedben, köszönhetően a különféle globális átalakulásoknak, melyek hatása 

vitathatatlan. Az ilyen hatások közé tartozik az 1970-es évek olajválságai és az azok által 

elindított gazdasági szerkezetváltás a fejlett országokban, az európai integráció bővülése és 

mélyülése, valamint természetesen napjaink világgazdasági válsága is. Közép-Kelet-

Európában az 1990-es évek elején bekövetkezett gazdasági és politikai orientációváltás 

következtében megjelent új problémák – elsősorban a munkanélküliség megjelenése, korábbi 

sikeres iparágak leépülése – nyitottak teret a helyi gazdaságfejlesztés kezdeti lépéseinek. (A 

háztáji gazdálkodást joggal értelmezhetjük egyfajta sajátosan magyar helyi 

                                                 
3
 A negyedik fejezet I. részét közlésre fogadták el a Jelenkori Társadalmi Gazdasági Folyamatok folyóiratban, a 

2014. év első száma részére. 
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gazdaságfejlesztési kezdeményezésként is.) Magyarországon a területfejlesztésről szóló 1996. 

évi XXI. törvény szövegében a találunk először utalást rendszerváltozás után a helyi 

gazdaságfejlesztésre (ha nem is ezen a néven konkretizálva). A helyi gazdaságfejlesztés 

elméleti megközelítésként nemzeti minimumként is tekinthető, mivel az eltérő ideológiák 

mentén szerveződő politikai pártok egyaránt szerepet szánnak a HGF-nek (Rapkay et al 

2013). 

A helyi gazdaságfejlesztés egy szerteágazó tevékenységi rendszer, ezért a 

területfejlesztéssel, a településfejlesztéssel, a vidékfejlesztéssel és akár a szociális politikával 

is szoros kapcsolatban állhat, és e területek forrásait igénybe vehetik a helyi szereplők (Zsótér 

B. 2008). A lokális gazdaságfejlesztés anyagi forrásait illetően számos forrásból táplálkozhat 

(magán, önkormányzati, állami, európai uniós). Tehát az anyagi források „származása” nem 

befolyásolja a gazdaságfejlesztés e formáját: sok esetben a helyi aktorok elképzeléseik 

megvalósítása érdekében pályáznak a különféle forrásokra, egyszerre akár többre is egy 

időben, mint ahogyan az a tanulmányban bemutatásra kerülő Bazsi községben is történt.  

A Magyarországon igényelhető támogatási formák közül számottevő pénzügyi forrás 

kifejezetten a helyi gazdaságfejlesztés bővítésének céljából eddig még nem volt elérhető. 

Kivételt jelent ebből a szempontból az Európai Unió 1991-ben indított LEADER (A vidéki 

gazdaság fejlesztését célzó intézkedések összekapcsolása) programja, ami „az integráció 

legsikeresebb közösségi kezdeményezésévé vált” (Hogyor V. 2010), bár a helyi 

gazdaságfejlesztés nem pusztán csak a vidéki területeken valósul meg (mindamellett, hogy 

kétséget kizáróan ez a fő célterülete). Számos kezdeményezés a városokból, akár a fővárosból 

(pl. a Szatyor Egyesület értékesítési rendszere) indul ki, amely semmilyen szempont vagy 

lehatárolás alapján nem nevezhető vidékies térségnek. 

Az Európai Unió 2014-20-as költségvetési időszakában a gazdaságfejlesztés kiemelt 

teret kap majd csakúgy, mint az uniós források hazai elosztásában. A hazai tervek szerint az 

Európai Unióból érkező támogatások 2/3-a áll majd gazdaságfejlesztési célok elérésének 

rendelkezésére (Faggyas S. 2012). A helyi gazdaságfejlesztési programok számára az EU 

térségi integrációs eszközei, az ITI (Integrált Területi Beruházás) és CLLD (Közösségvezérelt 

Helyi Fejlesztés) biztosíthat anyagi forrásokat a jövőbeni továbbfejlődés reményében (Péti M. 

et al. 2012). Az ITI-k olyan funkcionálisan egymáshoz kapcsoló térségekben, mint a Balaton 

és környéke, helyi gazdaság fejlesztésére is lehetőséget is biztosíthatnak. A CLLD-k kisebb 

térségekben a LEADER HACS-okhoz hasonlóan szerveződnek majd a tervek szerint. A hazai 

fejlesztéspolitika jövőbeni irányait meghatározó Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció (OFTK) is figyelmet szentel a helyi gazdaságfejlesztésnek. 
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I. 3. A bazsi lokális gazdaságfejlesztési program elemei és szereplői 
A bazsi gazdaságfejlesztési projekt egyik legfontosabb aktora kétségtelenül a 

Bazsalma Vidékfejlesztési Egyesület, amely 2007-ben alakult meg, vezetője pedig indulásától 

fogva Szentes László, a helyi polgármester. Ezen civil szervezet és a helyi önkormányzat 

szoros együttműködésének valószínűleg legjelentősebb akciója volt, amelynek során több 

mint kétezer őshonos, tájjellegű facsemetét osztottak szét Bazsi, illetve a környező települések 

(Zalaszántó, Sümegprága, Sümegcsehi) érdeklődő lakosai között. Tették ezt annak érdekében, 

hogy a térség nagy múltú gyümölcstermesztési hagyományait felelevenítve (amelyek az 

elmúlt néhány évtizedben szignifikáns mértékben veszítettek a lokális gazdasági rendszerben 

betöltött jelentőségükből) a mezőgazdasági tevékenységek köréből kikerült földterületeken 

ismét megkezdődhessen a produktív hasznosítás. Ehhez a művelethez kapcsolódóan, azt 

megelőzve történt meg a helyi őshonos almafatípusok összegyűjtése és tudományos igényű 

azonosítása, amelynek eredményeként 120 db, összesen tizenkét különböző fajtához tartozó 

almafát telepítettek génbankba. Kialakítottak egy gyümölcsfeldolgozó egységet is a 

községben, amelynek segítségével bármely helyi lakos gyümölcslevet állíthat elő terméséből, 

az esetlegesen keletkező felesleget pedig korlátozás nélkül értékesítheti. 

Az almatermesztéshez köthető tevékenységek mellett a szervezet profiljának másik fő 

összetevője az őshonos magyar baromfifajták tenyésztésének megszervezése a településen: 

hét különböző fajtájú baromfiból összesen 2500 darabot osztottak szét a lakosság körében, így 

kívánva a lakosok között feléleszteni hagyományaikat, és újból meghonosítani a tradicionális 

falusi gazdálkodás alapjait. Fontos kritérium volt, amelyet az egyesület fogalmazott meg a 

jövőbeni kisállattartók irányában, hogy lehetőség szerint próbáljanak meg ragaszkodni a 

természetes szaporítási módszerekhez; ugyanakkor engedélyezték az egyes háztartások 

személyes szükségleteinek előzetes túlbecsüléséből adódó felesleges baromfik adásvételét is. 

Az őshonos fajták meghatározása az úgynevezett mintafalu program keretében valósult meg, 

amelynek eredményeképpen az önkormányzat saját tulajdonában lévő területeken aktuálisan 

összesen 160 baromfipéldány gondozása zajlik. Ezen tevékenységben nagy segítséget nyújt az 

utóbbi években kialakított keltető-helyiségek alkalmazása, amelyek számos más fejlesztéshez 

hasonlóan a helyi közmunkaprogram keretében kerültek felállításra. A 2013-as évben 4 tonna 

uborkát termesztettek a polgármesteri hivatal mögött kialakított gazdaságban, amelynek 

kialakítása során kordonos megoldást alkalmaztak. 

A lokális gazdaságfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó rövid és középtávú 

célkitűzések között megtalálható, hogy az almafélékre vonatkozó kezdeményezésekhez 
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hasonló akciókat valósítsanak meg a szőlő-, illetve a szelídgesztenye-termesztéshez 

kapcsolódóan is, amelyek helyi termesztése szintén hosszú múltra tekint vissza. Továbbá itt 

említhető meg az a terv is, amely a baromfitenyésztési program vízi szárnyasokkal való 

kibővítését célozná meg, ezáltal is sokszínűbbé téve a községi termelési tevékenység 

arculatát. Más jellegű és egyben nagyobb volumenű elképzelés a szervezet részéről, hogy 

belátható időn belül a szűkebb környező térségben felmerülő, őshonos baromfik tenyésztésére 

irányuló igényeket innen kívánják kielégíteni. Mindemellett fontosnak tartják egy 

kimondottan a helyben előállított termékekre specializálódott bolt kialakítását, hiszen ezáltal 

jelentős könnyebb lenne a bazsi lakosok által megtermelt mezőgazdasági áru értékesítése. 

Röviden összegezve a megfogalmazott célokat, kijelenthető, hogy a település számára 

meghatározott elsődleges feladat az önellátás kialakítása, amely azonban elképzelhetetlen 

anélkül, hogy a helyi lakosok magántulajdonukban lévő földterületeiken olyan gazdasági 

tevékenységet folytassanak, amely saját célra felhasználható, továbbá értékesítésre is alkalmas 

produktummal (különleges almafajták, egyedi baromfifélék) rendelkezik. 

 

I. 4. A bazsi helyi gazdaságfejlesztési program eredményessége 

A helyi gazdaságfejlesztés kulcsszereplőivel, illetve a bazsi lakosokkal folytatott 

beszélgetések alapján úgy ítéltük meg, hogy a lokális gazdaság fellendítését célzó 

erőfeszítések eredményesnek nevezhetők; a következőkben ezen véleményünk 

megalapozottságát kvantitatív módszerekkel vizsgáljuk meg. 2002 és 2011 között a bazsi 

önkormányzat saját folyó bevételei több mint 90 %-os növekedést értek el; a tendenciával 

kapcsolatos részletes adatok a 3. táblázatban találhatóak. Az adatokból megállapítható, hogy a 

helyi gazdaságfejlesztési program elindulása, amely leginkább a jelenlegi polgármester, 

Szentes László által a település élén töltött első ciklus kezdetéhez (2002) köthető, egy 

átmeneti (2003-2004-es) visszaesést követően rövid időn belül érzékeltette kedvező hatását, 

hiszen már az első ciklus végére, 2006-ra a négy évvel korábbi mutatókhoz képest több mint 

30 %-os növekedést sikerült elérni az önkormányzat saját folyó bevételei vonatkozásában. 

Mindazonáltal kijelenthető, hogy a fejlesztési projekt objektív paraméterek alapján 

meghatározható kiteljesedése a 2006-tól kezdődő időszakra tehető, amely megállapítás többek 

között arra az adatra alapozható, hogy 2001 óta 2008-ban rendelkezett a bazsi önkormányzat a 

legtöbb saját bevétellel, amelynek volumene meghaladta a hét évvel korábbi adat kétszeresét. 

Az időközben megkezdődött gazdasági világválság hatására 2009-re az előző évhez 

viszonyítva közel 20 %-os visszaesés következett be, de a 2010-es, illetve a 2011-es adatok 

ismét a korábbi pozitív tendencia visszatérésére utalnak, amely eredményeképpen 2011-ben a 
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2008-as kimagasló nagyságú mutatókkal nagyságrendileg megegyezett az adott évi saját 

bevételek volumene.  

 

1. táblázat: A bazsi önkormányzat saját folyó bevételei és helyi adóbevételei millió Ft-

ban (2002-2011) 

 
Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saját 
bevételek 6,50 5,30 5,61 6,63 8,56 9,96 12,56 10,13 11,74 12,54 

Helyi 

adó-

bevételek 
4,66 3,03 3,43 3,64 4,87 6,36 8,71 7,32 8,04 10,11 

 

Forrás: a szerzők saját készítése, adatforrás: KSH T-STAR. 

 

A települési önkormányzat által begyűjtött helyi adóbevételek alakulásának 

tekintetében szintén egyértelműen pozitív változások figyelhetők meg az utóbbi években. A 

helyi gazdaságfejlesztési program 2002-es elindulása óta a bazsi helyhatóság ilyen típusú 

bevételeinek nagysága több mint megkétszereződött, továbbá kiemelésre érdemes tény, hogy 

erre a kedvező tendenciára sem volt hosszabb távú hatással az aktuális gazdasági válság 

kitörése: egy egyszeri visszaesést követően 2009-től kezdődően folytatódott a növekedés, sőt 

2011-ben érte el az eddigi tetőpontját ez a pozitív folyamat. A saját bevételek zömét a helyi 

adóbevételek teszik ki, a jövőben azonban az önkormányzat szeretné növelni a saját 

vállalkozásaiból származó bevételek volumenét is, így ez az arány várhatóan módosulni fog. 
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1. ábra: Az egy főre jutó adóköteles jövedelem nagyságának változása Bazsiban az 
országos átlag arányában (2000-2011) 

 

 
 

Forrás: a szerzők saját készítése, adatforrás: TeIR. 
 

Az egy főre jutó adóköteles jövedelem tekintetében (ld. 1. ábra) a XXI. század első 

évtizedében szintén kedvező tendenciák voltak megfigyelhetők Bazsiban: 2000 és 2010 

között rövidebb megszakításoktól eltekintve viszonylag folyamatos volt ezen paraméter 

viszonylatában a bővülés, amelynek eredményeként (több mint 1 %-os éves átlagos 

növekedés mellett) az évtized végéig 13 %-ot is meghaladó növekedés valósult meg. Ezeknek 

a pozitív jellegű változásoknak a kialakulását feltételezhetően nagymértékben elősegítette a 

községben végrehajtott helyi gazdaságfejlesztési program. 

A Bazsiban végrehajtott helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek egyértelműen pozitív 

hatást gyakoroltak a foglalkoztatás területére is. A nyilvántartott álláskeresők aktív korú 

népességhez viszonyított arányában (nagy valószínűséggel elsősorban a 2008-ban kezdődött 

gazdasági világválság következtében) meglehetősen rövid idő alatt (2008 és 2010 között) 

kialakult nagymértékű emelkedés (ld. 2. ábra) viszonylag gyorsan bekövetkező 

konszolidálódásában feltehetően nem elhanyagolható annak jelentősége, hogy a helyi 

önkormányzat a bazsi gazdaság fellendítésére irányuló törekvései során meghatározó 

hatásfokkal kezdte kiaknázni a közmunkaprogramban rejlő potenciálokat. Ezáltal a 

településen élő munkanélküliek száma erőteljesen csökkent, hiszen megvalósult döntő 

hányaduk integrációja az előbbiekben említett állami projektbe, így a foglalkoztatottság 

mutatói is pozitív irányba mozdultak el: például a 2012-ben feljegyzett adatok már többé-

kevésbé megegyeztek az öt évvel korábbiakkal.4 

                                                 
4
 www.ksh.hu 
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2. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korú népességben Bazsiban 

(2000-2012) 
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Forrás: a szerzők saját készítése, adatforrás: KSH T-STAR. 
 

Feltehetően ugyanezen tényezőre (a közmunkások számának a helyi 

gazdaságfejlesztés keretében történő megemelkedésére) visszavezethető okok következtében 

az adott település általános társadalmi-gazdasági állapotát a legtöbb esetben nagy 

pontossággal jellemző indikátorok egyike, a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma 

szintén kedvező változásokra utal az előző részben ismertetett fejlesztési projekt kezdete óta 

(ld. 3. ábra).  

 

 

3. ábra: A 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korú 
népességben Bazsiban (2000-2012) 
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Forrás: a szerzők saját készítése, adatforrás: KSH T-STAR. 

 

A kedvezőtlen folyamatok, az országos, illetve nemzetközi szinten egyaránt 

negatívnak minősíthető gazdasági környezet ellenére nem következett be számottevő 

aránynövekedés ezt a paramétert vizsgálva (eltekintve egyszeri kiugrástól 2010-ben, amelyet 

azonban gyors korrekció követett). Megállapítható, hogy az állást több mint fél éve nem találó 

regisztrált munkanélküliek hányada az összes álláskeresőhöz viszonyítva kimondottan 

hektikus változásokat mutatott az elmúlt évtizedben, azonban mindenképpen előnyös adatnak 

nevezhető, hogy az utóbbi néhány évben sem ment végbe ezen csoport jelentőségének 

drasztikus megerősödése.  

 

I. 5. Részösszefoglalás 

A kutatásunkban alkalmazott kvalitatív és kvantitatív módszerek által nyert 

eredmények egyaránt arra utalnak, hogy a bazsi lokális gazdaságfejlesztési program hatásfoka 

kimondottan magasnak minősíthető. Külön kiemelésre érdemes adat, hogy a települési 

közmunkaprogram keretében – számos negatív példával ellentétben – gyakorlati haszonnal 

rendelkező tevékenységek elvégzése valósul meg, így az ebben a vonatkozásban végbemenő 

fejlesztések szerves módon képesek bekapcsolódni az egyéb keretek között megvalósuló, 

kedvező irányú változásokba. Szintén egyértelműen pozitívnak minősíthető az a szemléletbeli 

sajátosság, hogy a helyi gazdaságfejlesztés kulcsszereplői középtávon szeretnék piaci úton 

finanszírozhatóvá tenni az eddig végbement fejlődés hatásait, elismerve, hogy jelenleg a 

kívánatosnál nagyobb szerepet tölt be településük gazdaságának fejlesztésére irányuló 

törekvéseik között a közmunkaprogram, illetve hogy ezen kereteken belül a helyben előállított 

termékek, gazdasági értékek jelentősége is további javításra szorul. Mindazonáltal ezen 

hiányosságok figyelembevétele mellett is kijelenthető, hogy a bazsi helyi gazdaságfejlesztési 

program egyértelműen követendő példaként állítható hazánk számos hasonló helyzetben lévő 

és társadalmi-gazdasági paraméterekkel rendelkező települése elé. 
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II. CSERKESZŐLŐ ESETE 

 
II. 1. Bevezetés 

Cserkeszőlő nevét hallva sokan, vagy nem ismerik, vagy aki ismeri – és egyre többen 

vannak az ismerők - tudják, hogy egy kiváló Gyógy és Strandfürdő működik a településen, 

ezért sokkal fejlettebb, mint a környezete. Egy véletlen folytán csapatunk egyik tagjának 

2003-ban volt szerencséje eltölteni néhány napot a Tiszazugban található, a Tiszától 2 km 

távolságban fekvő 2100 lakosú településen. Az azóta eltelt 10 évben minden tavasszal és 

ősszel ellátogat az alföldi községbe, az utóbbi 4 évben, mióta Terület és Településfejlesztés 

tanulmányokat folytat kiemelt figyelmet szentelt az önkormányzat tevékenységének, így 

kiváló helyismerettel rendelkezik, a fejlesztések megvalósulását, a település látványos 

fejlődését saját maga is megtapasztalhatta. Cserkeszőlőn a helyi gazdaságfejlesztés a helyben 

megtalálható erőforrásra a több mint 2000 méteres mélységből feltörő termálvízre alapul. Az 

önkormányzat a helyi gazdaságfejlesztési törekvések elindítója és elsődleges, de korántsem 

egyedüli szereplője, a helyi erőforrások kihasználásában a munkahelyteremtést elsődleges 

szempontként megfogalmazó koncepciójának végrehajtója és ellenőrzője is.  

Esettanulmányunk tartalmazza: az általunk gyakorlatban alkalmazott módszerek 

ismertetését, Cserkeszőlő rövid bemutatását, a település periférikus helyzetének indoklását, az 

önkormányzati és a magánszereplők helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezéseit és azok 

eredményeit különös tekintettel a foglalkoztatottak számának növekedésére. A településen 

előállított helyi termékek ismertetését a gazdaságfejlesztési kezdeményezésének elemzését és 

az általunk készített fenntarthatóság javítása érdekében javasolt intézkedéseket és azok hatását 

ismertettük. Azért, hogy igazoljuk az általunk bemutatott helyi gazdaságfejlesztési 

kezdemények eredménységét és egyediségét, összehasonlítást készítettünk néhány 

önkormányzati tulajdonú fürdővel, ahol a helyi erőforrás önmagában, a felelős közösség 

nélkül nem tudott látványos eredményeket elérni. Mert Cserkeszőlőn valóban látványos 

eredményeket értek el, ez nemcsak a településképre vonatkozik, hanem az ott lakók 

hétköznapjaira is. Ma Kelet- Közép- Európa bármelyik kistelepülésén látványos eredménynek 

számít, hogy az ott élőknek van munkájuk, nem kell ingázniuk a munkahelyükre, sőt az Ő 

településükre jönnek a városból is többen dolgozni. Egy figyelemfelkeltő adat a látványos 

eredményekről: 1998-ban a fürdő 22 főnek adott munkát 2012-ben 173 főnek, a két dátum 

között eltelt időszakban nem pusztán a fürdőfejlesztése teremtett munkahelyeket, hanem 

többek között az önkormányzat saját szállodája és étterme is. 
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A mesterképzés keretében területfejlesztési tanulmányokat folytató hallgatóként nagy 

örömmel és lelkesedéssel készítettük el egy periférikus helyzetű település, Cserkeszőlő helyi 

gazdaságfejlesztési törekvéseit és lehetőségei bemutató esettanulmányunkat. 

 

II. 2. Módszertan 

Az esettanulmány megírása során a különféle források feldolgozása mellett kiemelt 

hangsúlyt fektettünk a mélyinterjúk készítésére. Ezt azért tartottuk fontos, hogy az elkészült 

munka ne csak a statisztikai módszerek és források elemzéséből álljon, hanem személyesen is 

találkozhassunk a helyi közösség tagjaival, megismerhessük tapasztalataikat, hogy ezáltal mi 

is, és reméljük mások is tanulhassanak. A lokális helyszínek bemutatásakor törekedtünk a 

település minél mélyebb empirikus megismerésére is. 

A mélyinterjúk során találkoztunk: 

- Kókainé Rónyai Irma alpolgármester asszonnyal, aki a hivatali teendők mellett a fürdőben 

dogozik pénztárosként. A vele készített interjú során kétféle nézőpontot is megismerhettünk: 

az önkormányzat hosszú távú elképzeléseit, valamint saját munkahelyi tapasztalatait a 

fürdővel kapcsolatban, a helyi lakosság viszonyát az önkormányzat gazdaságfejlesztési 

tevékenységéről és munkahely-teremtési törekvéseiről.(1. kép). 

- Karsai Béla úrral, aki a település gazdasági vezetője, kezdetben projektvezetőként segítette 

a fürdőfejlődését. A helyi kontroll erőteljes meglétét a gazdasági döntésekben, valamint az 

önkormányzat hosszú távú elképzeléseit és azok eddigi eredményeit is bemutatta. 

Kihangsúlyozta azt, a Magyarországon még ritkaságszámba menő önkormányzati 

magatartást, melyet a vállalkozói szemlélet jellemez, ugyanakkor a befolyó jövedelmet nem 

haszonként kezelik, hanem visszaforgatják a közösség javára.  

- Révész Márta népi iparművésszel, Cserkeszőlőn nyitotta meg 5 évvel ezelőtt az ország 

harmadik csipkeházát. Ő helyi vállalkozóként és helyi termék készítőként egyaránt tagja a 

közösségnek. Érdekesség, hogy az Általános Iskolában is tanít, ezáltal a település oktatási és 

kulturális helyzetéről is beszámolt nekünk.  

- Cserkeszőlő helyi gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési tevékenységének 

kulcsszereplője Szokolai Lajos polgármester úr, a vele való találkozást sem mulasztottuk el. 

A mélyinterjúk készítése mellett természetesen a Központi Statisztikai Hivatal és a Teir 

adatbázisait valamint írott és elektronikus forrásokat is felhasználtunk. 
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II. 3. Cserkeszőlő bemutatása 

Cserkeszőlő Jász- Nagykun- Szolnok megye fiatal települése, 1952. január 1-je óta önálló, 

korábban Tiszakürt részét képezte. A község életében kiemelkedő jelentőséget képvisel az 

1943-ban feltárt gyógyvíz. Eredetileg kőolajat kerestek, az eredménytelen kutatómunkálatok 

után a víz hasznosítására 1955-ben került sor, amikor a Megyei Tanács megépítette a fürdőt, 

amit a Cserkeszőlői Tanács 1957-ben saját kezelésébe vett. A helyi ellenőrzés azonban nem 

tartott sokáig, ugyanis 1964-ben a Szolnok megyei Víz és Csatornamű Vállalat vette át a 

fürdőt és annak működtetését. A fürdő fejlesztésére az 1970-es évektől nem fordítottak kellő 

figyelmet állapota leromlott ezt bizonyítja, hogy csak 1982-ben épült meg a Touring Hotel és 

1989-ben (több mint 40 ével a fürdő megépítését követően) építette fel a vállalat a fürdő 

szomszédságában az ún. Thermal Kempinget. 

A rendszerváltozást követően a tulajdonviszonyok változása ment végbe, a község 

visszakapta a fürdőt. Így a korábbi megyei irányítás helyett lehetőség nyílt a helyi szereplők 

bevonására a fürdő és a település fejlesztése érdekében. A helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi 65. törvény alapján és a Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat vagyonának felosztása 

után juthatott hozzá Cserkeszőlő a fürdővagyonhoz. A vagyonátadás folyamata évekig 

elhúzódott mivel az érintett települések önkormányzatai képtelenek voltak konszenzusra jutni, 

1993-ban ért véget a vagyonátadás. 

Az 1990-es évek elsősorban az önkormányzat gazdálkodásának megszilárdításával 

teltek el (elsősorban az önkormányzat számára hasznosíthatatlannak ítélt épületek pl.: 

külterületi ÁFÉSZ épület eladásával növelték a település tőkéjét a későbbi fejlesztések 

pénzügyi megalapozása érdekében) Dr. Harangozó Elek polgármestersége idején aki, 1990 és 

1998 között irányította a települést.  Az infrastruktúra fejlesztés rendszerváltozás utáni első 

lépése az Ő polgármestersége idején, 1997-ben történt a Fürdőpénztár új épületének 

létrehozásával.  

1998-tól Szokolai Lajos vezeti a települést, megválasztása után 1998-ban a következő 

célkitűzéseket fogalmazta meg a településsel kapcsolatban: 

- az önkormányzat anyagi stabilitása 

- a településen lakó emberek maximális kiszolgálása, érdekeinek képviselése, védelme 

- az intézmények biztonságos üzemeltetése 

- a község infrastruktúrájának fejlesztése 

- befektetők meggyőzése a befektetésekre 

- munkanélküliség csökkentése, új munkahelyek teremtése 
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- termálvíz hasznosítása 

- fürdő gazdaságilag jól átgondolt fejlesztése 

A fent említett nyolc pont közül az utolsó kettő az, amely valóban a település egyedi 

lehetőségeire, helyi erőforrásainak kiaknázására irányult.  

Az önkormányzat a település tágabb területi munkamegosztásba való bekapcsolódás 

mellett döntött.5 Ez a stratégia egy a turizmusfejlesztésében érdekelt településnek megfelelő, 

mivel a vendégek távolabbról is érkeznek. 

 

II. 4. Cserkeszőlő periférikus helyzetének bemutatása 

Cserkeszőlő község az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 

pontosabban a Kunszentmártoni kistérségben található. Már önmagában ez a három tényező 

determinálja a település periférikus voltát. A legnagyobb egységgel, a régióval kezdve 

köztudott, hogy az Észak-Alföld Magyarország egyik legtipikusabb perifériás térsége (2011-

ben a régiók között második legalacsonyabb egy főre jutó GDP, második legmagasabb 

munkanélküliségi ráta stb.). Az eggyel kisebb területi egységet vizsgálva látható, hogy bár 

Jász-Nagykun-Szolnok megye helyzete a megyék között kedvezőbbnek mondható, mint 

Észak-Alföldé a régiók között (az egy főre jutó GDP tekintetében pl. három megyét is 

megelőz). Megyei összehasonlításban csak a kilencedik legmagasabb a munkanélküliek 

aránya. Mindemellett a megye egyértelműen perifériának minősíthető. A fent említett 

tényezőkön kívül Cserkeszőlő földrajzi elhelyezkedése is tovább fokozza a település 

periférikus pozícióját. A Tiszazug községe lévén még a viszonylag közel lévő területekkel is 

nehézkesnek mondható a kapcsolat fenntartása, hiszen nyugatról a Tisza, keletről és 

délkeletről pedig a Körös képez természeti akadályt ebből a szempontból, mivel nem található 

Tisza-híd a vizsgált térségben, elfogadható távolságon belül. A legközelebbi Körös-híd pedig 

Kunszentmártonban épült meg. Ez a térbeli lehatároltság az egész térség gazdasági fejlődési 

lehetőségeire (s így speciálisan cserkeszőlőéire is) negatív hatással volt, amely állapot kisebb-

nagyobb változtatásokkal egészen napjainkig fennmaradt. 

 

 

II. 5. Cserkeszőlő önkormányzatának helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezési és azok 

eredményei 

A településen megvalósult helyi gazdaságfejlesztési törekvések elsődleges szereplője 

és ösztönzője a helyi önkormányzat, Karsai Béla gazdasági vezető szerint elsősorban a 
                                                 
5
 G. Fekete Éva (2005) 3. o. 

 



 72 

vállalkozói szemlélet az, amely megkülönbözteti gazdálkodásukat a környező valamint a 

hasonló adottságú településektől. A helyi kontroll minden fejlesztésükben jelen van az ötlettől 

a megvalósuláson át a működésig. 

A fejlesztések első lépéseként a fürdőt és környezetét kellett korszerűsíteni, hogy 

egységes településkép fogadja az idelátogatókat. Az egységes arculat kialakulásának első 

lépése a Fürdő utcában kiépült üzlethelységek átépítése volt. Az üzletek tulajdonosai 

kezdetben szkeptikusan viszonyultak az átalakításhoz, de az önkormányzat azzal az 

elképzeléssel, hogy az újonnan épült üzlethelységekből nem csak az utcafrontra, hanem a 

fürdő területén belül is folytathatják tevékenységüket, ezzel meggyőzte a kétkedőket. Az 

egységes arculat létrehozása a Fürdő bejáratával szemközti üzletek átépítésével valamint az 

önkormányzat saját költségén kiépített buszmegállóval folytatódott. A buszmegálló 

jelentősége abban áll, hogy a menetrendszerinti járatok beérkeznek a településközpontjába, 

ezáltal nemcsak a fürdő megközelítése javult érezhetően, hanem marketing szempontból is 

előnyös mivel a távolsági járatok utasai pl. (Kunszentmárton-Szolnok-Gyöngyös útvonal) 

személyesen is látják a fürdőt. A rövid útvonal módosításhoz is komoly lobbi tevékenységet, 

kellett folytatnia a településvezetésének. 2002-ben az Észak- Alföldi régió pályázatán 

fürdőfejlesztésére 1 milliárd forint támogatást nyert el Cserkeszőlő, a pályázat sikerének 

hátterében az állt, hogy a település tervezésben évekkel megelőzte a régió településeit. 

2004-ben megépült a fürdő területén a település az egészségügyi szolgáltató centruma, 

amely magas színvonalú gyógyászati kezelések ellátására alkalmas, súlyfürdő, kádfürdő, 

galvánkezelés, szolárium és gyógytorna foglalkozására igénybevételére is van lehetőség. 

2009-ben az önkormányzat saját tulajdonú Kft-je a Cserkeszőlői Beruházó NonProfit Kft 

építette, a fürdő legújabb medencéjét, ami 45 millió forintba került. Azáltal, hogy az 

önkormányzat saját fejlesztő vállalkozást alapította lényegesen több forrás marad helyben, a 

beruházó Kft elsősorban kisebb javításokat, felújításokat, építkezéseket hajt végre, saját 

alkalmazottaival és eszközeivel.  

 

 
II. 6. A fürdőhöz kapcsolódó szolgáltatások 

Az önkormányzat felismerte, hogy pusztán a strandfürdő jegybevételei nem 

elegendőek a település fenntartható növekedéséhez. Annak érdekében, hogy még több 

munkahelyet hozzanak létre, valamint a fürdőhöz kapcsolódó szolgáltatásokból befolyó 

jövedelem a lehető legnagyobb mértékben a helyi közösség, jelen esetben az önkormányzat 

ellenőrzése mellett helyben maradjon, szerepet vállalt az idelátogatók kiszolgálásába. 
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II. 6. 1. Touring Hotel, Thermal Kemping, Napsugár Étterem 

A Touring Hotel és Thermal Kemping létesítményeit 2003-tól illetve 2006-tól az 

önkormányzat üzemelteti, ez a változás illeszkedett abba a hosszú távú koncepcióba, amely a 

helyi ellenőrzés kiterjesztését és a turizmushoz köthető létesítmények összehangolt működését 

célozta meg. 

A hotel 48 szobával, összesen 117 férőhellyel, a kemping 40 db víz- szennyvíz- 

elektromos csatlakozással, 14 db 4 fős faházzal és egy 10 fős vendégházzal, 120 db 

elektromos csatlakozással felszerelt lakókocsihellyel és 80 sátorhellyel rendelkezik. 

A Napsugár étterem a fürdő területén belül jött létre. Egész évben üzemel, Alföldi 

specialitásokkal várja vendégeit. 2011-ben 19 alkalmazottal kezdett működni az 

önkormányzati étterem, 2013-ban már 35 főnek ad munkát. 

 

II. 7. Az alternatív energia hasznosítása Cserkeszőlőn 

A termálvíz hasznosítására nem közvetlenül csak a medencék melegvízzel történő 

ellátásával kerül sor. Az önkormányzat tulajdonában levő Touring Hotelt, Thermal 

Kempinget,(11. kép) Napsugár Éttermet és az Egészség Központot (10. kép) jelenleg is 

termálvízzel fűtik, a víz semmilyen formában nem vész kárba, mivel a mélyből feltörő 80 

fokos víz hűtését az épületek fűtésével oldják meg. Az idei év őszére már nemcsak a 

fürdőterületén és szomszédságában található épületeket fűtik alternatív energiahordozóval, 

hanem az összes többi közintézményt: orvosi rendelő, iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, 

ezáltal a széndioxid kibocsátás is csökken. Cserkeszőlőn tehát a gazdálkodás fenntarthatósága 

mellett a környezeti szempontok is jelentős szerepet kapnak a fejlesztésekben. 

 

II. 8. A helyi gazdaságfejlesztési tevékenység hatása a foglalkoztatásban 

Az önkormányzat a munkahelyteremtés főeszközének a fürdőfejlesztést valamint a 

hozzákapcsolódó egyéb szolgáltatások (szállás és vendéglátás) helyi tulajdonú kiépítését és 

működtetését kívánta elérni. 

1998-ban a fürdő 22 főnek adott munkát, 2012-ben már 173 főnek biztosított megélhetést 

a két időpont között eltelt időszakban az önkormányzat beruházásainál elsődleges szempont 

volt az új munkahelyek létrejötte. (4. ábra) 
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4. ábra. A foglalkoztatottak számának változása a cserkeszőlői önkormányzat 
turizmushoz kapcsolódó intézményeiben 1998 és 2012 között. 

 
Adatforrás: Cserkeszőlő, Polgármesteri Hivatal 2013, saját szerkesztés6

 

A foglalkoztatottak számában jelentős növekedés volt tapasztalható 2004-ben, az 

egészségkomplexum megnyitásakor, a szálloda és a kemping üzemeltetésétől és bővítésétől a 

fürdő dolgozóinak száma a 2011-ben átadott fedett fürdő valamint a szintén 2011-ben 

megnyitott Napsugár étterem jelentette. 

A település vezetése felismerte, hogy kizárólag a szigorúan vett fürdő kevés ahhoz, 

kiemelkedő számú munkahelyet hozzon létre, valamint a további fejlesztések és munkahelyek 

létrehozásához szükséges anyagi feltételeket kitermelje. A munkahelyek számának látványos 

növekedése a fürdőhöz kapcsolódó magasabb hozzáadott értékű színvonalas szolgáltatások 

számának bővítésével történt meg. A fürdőkomplexum dolgozóinak 21%-a, mindössze 36 fő 

dolgozik közvetlenül a hagyományos értelemben vett fürdőben (úszómesterek, pénztárosok, 

kabinosok, stb.). 

                                                 
6
 A diagramból hiányzó évekre a cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal nem tudott adatot szolgáltatni számunkra, 

ugyanakkor a hiányzó években nem történtek olyan események, amelyek döntően befolyásolták volna a 
foglalkoztatást. 
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5. ábra. A Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak megoszlása 
munkakörük szerint 2012-ben 

Megnevezés Létszám 

Víztermelés 2 

Szennyvíz 2 

Üdültetés 14 

Szálloda 11 

Étterem 35 

Fizikoterápia 8 

Masszírozók 62 

Mosoda 3 

Fürdő 36 

Összesen 173 

 

Adatforrás: Cserkeszőlő, Polgármesteri Hivatal, 2013 

 

A legtöbben masszírozók vannak, a dolgozók 36 %-a, 62 fő, a Napsugár étteremben közel 

annyian dolgoznak, mint a fürdőben (35 fő illetve 36 fő). Az étterem 19 fővel indult 2011-ben 

az elképzelés sikeresnek bizonyult 2012-ben szinte megduplázta dolgozóinak számát. A 117 

férőhellyel rendelkező szálloda 11 főnek ad munkát (lásd 4, 5, 6. ábra). 

  

6. ábra. A Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak megoszlása 
munkakörük szerint 2012-ben (fő) 

 
Adatforrás: Cserkeszőlő, Polgármesteri Hivatal, 2013 
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7. ábra A Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ dolgozóinak megoszlása 
munkakörük szerint 2012-ben, % 

 
Adatforrás: Cserkeszőlő, Polgármesteri Hivatal, 2013, saját szerkesztés 

 

II. 9. Magánvállalkozók gazdaságfejlesztési tevékenysége 

Az önkormányzat már korábban bemutatott kontroll alatt tartott gazdaságfejlesztési és 

munkahely-teremtési tevékenysége nem hatott károsan a magánszférára sem. Például a 

kiskereskedelmi üzletek száma 39 volt 2011-ben a településen.7 A fürdőfejlesztése a 

magánberuházókat is ösztönözte, helyi vezetők figyelmet fordítottak arra, hogy lehetőleg 

helyi vagy a térségből érkező befektetők kezdhessenek gazdasági tevékenységbe.(Elsősorban 

Szarvasról, Kunszentmártonból érkeztek.) Tehát a helyi ellenőrzés a magánbefektetők 

tevékenysége során is megmaradt.  

A magánszálláshelyek számát tekintve Cserkeszőlő a fürdőfejlesztése a helyi lakosok 

is bekapcsolódtak és több száz férőhelyet biztosítanak az ideérkezők számára 2012-ben. A 

magánszállásadók a településképet is javítja, tapasztalható, hogy amelyik család vendégszobát 

alakít ki, annak a háza, utcafrontja is rendezett. 

A kedvező lehetőségek miatt nyitotta meg kapuit a Csipkeház is, amely 

bemutatóterem és szálláshely is egyben. Az önkormányzat koncepciója alapján a 

magánberuházó szállodaépítők a magasabb árfekvése szálláshelyeket étékesítik a településen. 

A magánberuházók között az „első fecske” az Aqua- Lux- Wellness Hotel szarvasi 

érdekeltségű szálloda volt, ami a régi ÁFÉSZ étterem helyén nyílt meg. Az önkormányzati 

tulajdonú szállodához hasonlóan termálvízzel történik a fűtése és közvetlen átjárás biztosított 
                                                 
7
 KSH, Tájékoztatási Adatbázis 
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a fürdőbe. A legnagyobb férőhellyel rendelkező magántulajdonban levő szálloda a 300 

férőhelyes Royal Panzió. A termálvízre alapozva 2006-ban lakópark épült a településen, 

mely az önkormányzat épületeihez hasonlóan termálvízzel van fűtve. A lakópark az 

odaköltözők számára gyógyulási lehetőségként ajánlja az önkormányzat gyógyászati 

komplexumát. 

 

II. 10. Helyi termékek 

A szolgáltatások mellett a helyi termékek is jelen vannak a településen. Ezek közé 

tartozik a fentebb említett Csipkeházban készített kiváló minőségű ruhadarabok és egyéb 

használati tárgyak. A tulajdonos Révész Márta képzést is tart iskolások számára, így már az 

utánpótlás is biztosított. 

A Cserke Vitéz bor Szombati Zoltán pincészetéből kerül ki, Cserkeszőlő 

Magyarország legnagyobb kiterjedésű borvidékének a Kunságinak a területéhez tartozik. A 

Cserke Vitéz bort a településen működő üzletekben is lehet kapni, valamint a Napsugár 

étteremben és a hozzákapcsolódó büfében is felszolgálják. Tehát a bort helyi termelők, helyi 

alapanyagból és elsősorban a helyi piacon érékesítik. A névválasztás egyértelműen a fürdő 

ismertségének kiaknázásán alapul.  

 

II. 10. 1. Helyi sajt 

2012- őszétől kezdve lehetőség nyílik a sajtvásárlásra- egyelőre még a fürdő területén belül. A 

sajtok a Kunszentmártoni kistérség egyik településén, Nagyréven készülnek, egy a mai kor 

kihívásainak és előírásainak megfelelően működő gazdaságban. A tanyáról hetente érkeznek a 

fürdőbe, szívesen fogadnának a tanyájukon érdeklődőket. 
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SWOT analízis  
Erősségek: 
- Az önkormányzat stabil pénzügyi helyzete 

-A saját bevételek magas aránya az önkormányzat 
költségvetésében 

- erős helyi kontroll 
- a szezonalitás kisebb jelentőségű, mint egy 
szokványos üdülő településen 

- helyi vállalkozások nagy száma 

- helyi erőforrás: termálvíz 

- az önkormányzat nincs eladósodva 

Lehetőségek: 
- Tisza közelsége 

- biotermékek készítése az egészségturizmusra 
alapozva 

- Tiszakürti arborétum közelsége 

- vendéglők helyi alapanyaggal történő ellátása 

 

 

 

Gyengeségek: 
- egyoldalúan az idegenforgalomra 

alapozott gazdaságfejlesztés 

- - kevés felsőfokú egészségügyi 
végzettségű dolgozó a településen és a 
térségben is 

- rossz elérhetőség 

- vasúti fővonalaktól távol helyezkedik el 

Veszélyek: 
- belföldi turisták elmaradása 

- konkurencia megerősödése: Martfű, 
Kecskemét 

- idős látogatók elmaradása 

 

 
II. 11.  A cserkeszőlői termálfürdő fenntarthatósága 

Cserkeszőlőn 2002-2003-ban a helyi termálfürdő komplex kibővítése és felújítása 

valósult meg. 2002 és 2011 között a cserkeszőlői önkormányzat saját folyó bevételei több 

mint négyszeres növekedést értek el: kilenc év alatt 292 millió Ft-ról 1 milliárd 188 Ft-ra nőtt 

ez az összeg. A növekedés üteme 2009-ig viszonylag egyenletesnek volt mondható: éves 

szinten átlagosan kb. 90 millió Ft-tal nőtt a folyó bevétel értéke (egy átmeneti visszaeséstől 

eltekintve 2006-ban, amikor az előző évhez viszonyítva valamivel több, mint 30 millió Ft-tal 

kevesebb bevételre tett szert Cserkeszőlő). 2010-ben a korábbi növekedési iramnál jelentősen 

nagyobb mértékű emelkedés volt megfigyelhető: a bevételek közel 40 %-os (több mint 300 

millió Ft-ot kitevő) bővülése következtében a vizsgált mutató meghaladta az 1,1 milliárd Ft-os 

értéket, szemben az előző év 806 millió Ft-os volumenével. 

Cserkeszőlő helyi adóbevételei is egyértelmű növekedést mutatnak a fürdőkomplexum 

létrehozása eltelt időszakban. 2002-vel összehasonlítva kb. 75 %-os növekedés jegyezhető fel 

(2002: 40,6 millió Ft, 2011: 71,9 millió Ft). A folyó bevételekkel szemben ebben a 

tekintetben viszont nem figyelhető meg egyenletes növekedés: 2006-ig évi 4-6 millió Ft-tal 

emelkedett ez az összeg, 2007-ben egy erőteljes, 19 millió Ft-os (több mint 30 %-os) bővülés 

valósult meg, ami által a vizsgált időszak legkiemelkedőbb adata született meg (77,9 millió 

Ft). Ezt követően azonban egy csökkenő tendencia vette kezdetét, amely egészen 2010-ig 

tartott, s amelynek következtében a 2010-es adat nagyságrendileg megegyezett a 2006-ossal 

(2006: 58,1 millió Ft, 2010: 59,9 millió Ft), tehát a 2007-ben elért kiemelkedő nagyságú 
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fejlődés eredménye négy év alatt szinte teljes mértékben eltűnt. Ebben a visszaesési 

folyamatban feltételezhetően a jelenleg is zajló gazdasági világválság kitörése miatti káros 

hatások is nagymértékben közrejátszottak. Bizakodásra adhat viszont okot, hogy 2011-ben 

újból a helyi adóbevételek nagyságának növekedése valósult meg: több mint 12 millió Ft-os 

bővülés ment végbe, amely az előző év adataival összevetve megközelítőleg 20 %-os 

emelkedésnek felel meg. 

Valószínűsíthetően a cserkeszőlői termálfürdő szerepe sem elhanyagolható annak a 

tényezőnek a kialakításában, hogy a Kunszentmártoni kistérség a kereskedelmi 

szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák tekintetében egyértelműen nem sorolható a periféria 

térségei közé. Regionális szinten az öt legtöbb, 90 ezer db fölötti számú vendégéjszakával 

rendelkező kistérség közé tartozik, például a nagy lakosságszám és a frekventáltság miatt 

előnyösebb pozícióban lévő Debreceni és Nyíregyházi, illetve a nagy múltú, elsősorban 

szintén a helyi termálfürdő révén régre visszanyúló turisztikai hagyományokkal rendelkező 

Hajdúszoboszlói kistérség mellett.  

A cserkeszőlői termálfürdő fenntarthatóságának vizsgálatakor nemcsak a gazdasági, 

hanem a környezeti-természeti fenntarthatóság kérdése is lényeges elemzési szempont. A 

jelenleg hatályos magyar jogszabályok szerint a termálfürdőknek nem kötelező 

visszasajtolniuk az általuk felhasznált rétegvizet, sőt a víznek azt a részét, amelyet a vendégek 

részére bocsátanak fürdés céljából, kimondottan tilos visszapréselni a földbe, hiszen az 

emberek bőréről, szervezetéből a vízbe kerülő szennyezőanyagok, baktériumok károsítanák a 

forrásul szolgáló vízrétegek minőségét. Cserkeszőlőn a használt hévíz a település határán 

belül zárt csatornarendszerben folytatja útját, majd a község határát elérve nyílt 

földcsatornába jut, ahol egy hűtőtó segítségével megvalósul a víz hőfokának 

természetvédelmi szempontból elfogadható hőmérsékletűre csökkenése. Ezt követően további 

csatornákon keresztül a felszínre hozott termálvíz a Körösbe jut. 8
 

 

II. 12. Fejlesztési javaslat 

Fejlesztési javaslatunk a Fürdő még mélyebb beintegrálását szorgalmazza a helyi gazdaságba, 

az általunk készített mélyinterjúk alapján a helyi közösség tapasztalatait felhasználva 

készítettük el. Ahogy elemzésünkből és a SWOT- analízisből is kitűnik az önkormányzat 

gazdálkodása felelős a Fürdő és a hozzákapcsolódó létesítmények sikerességét az utóbbi évek 

                                                 
8
  A fenntarthatóság elemzéséről írott fejezet adatai Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatalától származnak, az 

adatokat a mélyinterjúk készítése során bocsátották rendelkezésünkre. 
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gazdasági válsága és az erősödő konkurencia sem vetette érdemileg vissza. Ugyanakkor 

véleményünk szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a helyi termékekre, ezáltal, a 

fürdővendégek által Cserkeszőlőn elköltött pénz még jelentősebb hányada maradna a  

térségben, a fenntarthatóság ezáltal javulna.. Ezt a javaslatunkat az támasztja alá, hogy az 

önkormányzat saját vállalkozásai elsősorban a Touring Hotel valamint Napsugár Étterem 

potenciális felvásárlói lehetnének a helyi mezőgazdasági termékeknek. Az 1970-es években a 

településre nagy számban települtek  kertészek - az általuk meghonosított mezőgazdasági 

termelés kiveszőben van – számukra a jelentős helyi piac kedvező lehetőséget kínálhat. 

Természetesen a helyi kontroll ebben a javaslatban is kulcsfontosságú, elsőként az 

önkormányzatnak kell a helyi termékek felhasználása mellett letenni voksát. 

A termeléssel összhangban az idegenforgalomi szolgáltatások bővítése is fontos 

szempont, mivel a Tiszazug településein műemlékek és egyéb épített látványosságok, 

amelyek komoly turisztikai vonzerővel bírnának nincsenek, ezért az idegenforgalom fővonzó 

ereje továbbra is a Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő. Ezért egy komplex egészségre 

alapozott fejlesztési javaslatot készítettünk elő, Cserkeszőlőt, mint márkanevet kell 

bevezetni, nem csak a gyógyvízre, hanem összefoglalóan az egészséges életmód regionális és 

remélhetőleg országosan is ismert és elismert központjára vonatkozva. (6. ábra). A fürdő 

országos ismertségét szeretnénk felhasználni a helyi termékek szélesebb körben is ismerté 

válásához és a piacon egységes, összehangolt megjelenéséhez kapcsolódóan. Az ideérkezők 

megismerkedhessenek a település és a térség gazdálkodóival és kistermelőivel, 

mesterembereivel személyes élményeket szerezhessenek, megnézhessék hol és hogyan 

készülnek azok a termékek, amelyeket meg tudnak vásárolni, jó példaként szolgálhat a 

Csipkeház, ahol az érdeklődök ismereteiket is gyarapíthatják és emellett helyi terméket is 

vásárolhatnak. Kiemelten fontos szerepet kell fordítani a Tiszának, amely jelen pillanatban 

még a Tiszazug településeinek elzártságát szimbolizálja. A Fürdőtől 3 km-re található a 

Tiszakürt arborétum ahol a fürdő kipihent vendégei a mozoghatnak, a családok számára 

kikapcsolódást jelentene a Tisza árterének megismerése, csónakos idegenvezetésre is sor 

kerülhet. A korabeli tiszai halászok és életmódjuk interaktív bemutatására valamint a 

programban résztvevő települések, intézmények vállalkozók, civil szervezetek és 

magánszemélyek minden helyszínen propagálják és a jelenlegi előírásoknak megfelelően is 

árusítsák termékeiket pl.: halételek, sajtok, bor. 

A cserkeszőlői bort, a kulturált alkoholfogyasztás keretei között, az egészséges 

életmód népszerűsítésének érdekében célszerű felhasználni. Az egészségmegőrző program 

keretében megismert termékeket egy központi helyen. a vásárlóerő nagysága miatt 
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Cserkeszőlőn, az újonnan megvalósuló egészségboltban is meg lehessen vásárolni. Ezeket a 

termékeket a Napsugár étteremben előtte már megkóstolhatják a vendégek, így az ismert és 

megkedvelt ételek alapanyagait tudnák beszerezni. A bolt kínálatában a biotermékek is 

megjelennének, ugyanakkor az ezekre vonatkozó szigorú előírások betartására ügyelni kell. 

Azért, hogy az egészségprogram résztvevőit jobban ösztönözzük, javasoljuk bevezetni 

a Tiszazug-kártyát, amely különféle kedvezményekre jogosítaná fel használóit. 

Bevezetésekor az elsődleges szempont nem a kedvezmények nagy vagy túlzott mértéke, 

hanem csatlakozók nagyobb száma és széles köre áll a központban. Példaként álljon itt egy 

ötlet, a számos lehetőségből: aki a fürdőben jegyet vásárol, az kedvezményt kap valamilyen 

szolgáltatásból szállásadójánál, vagy az arborétum szolgáltatásait kedvezményesen veheti 

igénybe. A kedvezmények szempontjából fontos, hogy ne a jegyárakat illetve egyéb 

bevételeket csökkentsék a résztvevő vállalkozók és intézmények esetében, hanem 

valamilyen új szolgáltatás igénybe vételére vagy helyi termék megvásárlására 

ösztönözzenek. Így a jelenlegi bevételek egy forinttal sem csökkennének a kártya bevezetése 

miatt, a már meglévő kezdeményezéseket megerősítené, a bizonytalanokat csatlakozásra 

ösztönözné.  A javasolt program fenntarthatósága a fürdő működéséhez kötött, a szezonalitás 

nem játszik döntő szerepet, az általunk javasolt egészségre alapozott program szélesíthetné a 

vendégkört. 

Az egészséges életmódhoz szorosan kapcsolódik a mozgáskultúra fejlődése: 

Cserkeszőlő és a Tiszazug települései környezetükből adódóan kiválóan alkalmasak a 

kerékpározás számára. Mivel az ideérkező vendégek, a lakókocsison kívül nem hoznak saját 

kerékpár, ezért kerékpárbérlő rendszert alakítanánk ki, a Tiszazug- kártya kiváltói jogosultak 

lennének a programban résztvevő vállalkozásokat, intézményeket a bérelt kerékpáron 

meglátogatni. A kerékpárút rendelkezésre áll. A kerékpárok koordinálásával szintén helyi 

munkahelyeket lehetne teremteni tavasztól-őszig. Mivel a kerékpárokat a Tiszazug- kártyával 

lehet igénybe venni, így ösztönözzük a kerékpárosokat, hogy úti céljukként is a kártya 

valamelyik elfogadóhelyét pl.: a Tiszakürti arborétumot, a Nagyrévi lovastanyát vagy a 

Cserkeszőlői borosgazdákat látogassák meg. A kerékpárokat a téli hónapokban valamint 

rossz időjárás esetén az iskolabusszal lehetne pótolni, ami napközben rendelkezésre áll. A 

megfelelő kihasználtság elérése érdekében az utazás előtti napon a fürdő pénztárában 

személyes vagy telefonon lehetne regisztrálni, így a kerékpár szezonalitását is helyettesítené. 

Látogatásuk során a kártyára jogosító kedvezményeket igénybe vehetik pl.: betekintés a sajt 

és borkészítésbe és reményeink szerint a helyi termékeket, melyek alapanyagát, készítőit és 

készítési módjukat is ismerik, szívesen megvásárolják a helyszíneken vagy a Tiszazug- kártya 
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programba csatlakozó boltokban is. A kerékpárhoz kapcsolódó programok a fiatalabb 

korosztály valamint a családok számára jelentene elsődleges vonzerőt. 
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5. ESETTANULMÁNY – RIMÓC9
 

 

ESKULICS GYÖRGY – GELENCSÉR ZSÓFIA – HORVÁTH 

SZILVESZTER – SIKLÓSI ROZÁLIA – SZUROMI ORSOLYA 

 

 

1. Bevezetés 

Kutatómunkánk során a Nógrád megyei palócság egyik leghíresebb népművészeti központját 

kerestük fel, a valamivel több, mint 1800 fős lakosságszámmal rendelkező Rimóc községet. 

Kutatásunk céljaként a helyi gazdaságfejlesztésen belül lokális foglalkoztatási mintákat 

vizsgálunk, az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék kutatási projektjeként. 

Ehhez előzetesen 2013 tavaszán végeztünk vizsgálatokat a településen, mely során 

beigazolódott, hogy a település kiváló helyszínt jelent jelenlegi kutatási programunkhoz. Így 

2013 szeptemberében 5 fős kutatócsapattal szűk egy hetet töltöttünk a településen. Kutatásunk 

módszere alapvetően társadalomtudományi megközelítésű volt, 7 mélyinterjút, valamint közel 

30 rövid, strukturált interjút készítettünk, melyek során igyekeztünk a lakosság egyes rétegeit 

minél szélesebb körben lefedni. A megkérdezettek között szerepeltek: a település 

polgármestere, az önkormányzat munkatársai, közmunkaprogramban részt vevők, civil 

szervezetek képviselői, helyi közintézmények munkatársai, roma kisebbséghez tartozók, helyi 

vállalkozók, valamint a hagyományőrzés aktív helyi képviselői. Ezen kívül egy 

fókuszcsoportos interjút is készítettünk a helyi fiatalok körében, mely újabb tanulságokkal 

szolgált számunkra. Módszertanunk kapcsán viszont fontos kiemelni, hogy Rimóc társadalmi 

viszonyait vizsgálva az általunk használt kvalitatív módszerek sajátosságaiból fakadóan csak 

korlátozott mértékben általánosíthatunk. Emellett a közfoglalkoztatásban részt vevőkkel 

folytatott interjúk során szembesültünk azzal a problémával, hogy részben egyfajta 

megfelelési kényszer miatt olyan választ adtak egyes kérdéseinkre, amit „úgymond” 

szerettünk volna hallani. További észrevételünk, hogy az interjúk során egyes interjúalanyok 

esetében sok időbe telt mire teljesen feloldódtak, több kérdés esetében bizalmatlanok voltak, 

vagyis nem minden feltett kérdésünkre tudtak teljes körűen válaszolni. 

Előzetes vizsgálataink, valamint KSH adatok alapján is kijelenthetjük, hogy a település - mind 

a demográfiai, mind a foglalkoztatási viszonyok alapján - több tekintetben is hátrányos 

                                                 
9
  A második fejezet esszenciáját közlésre fogadták el a Jelenkori Társadalmi Gazdasági Folyamatok 

folyóiratban, a 2014. év első száma részére. 
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helyzetűnek mondható, a falu önkormányzata az utóbbi években többször részesült ún. 

ÖNHIKI10
 támogatásban. Ezen kívül a lakosságon belül egy jelentős etnikai elkülönülés is 

tapasztalható, mely konfliktus hosszú távon erősödni látszik.  Ezen problémák hátterét 

tanulmányunkban részletesebben is be fogjuk mutatni. Ám kutatásunk fő célja elsősorban 

nem a település problémáinak feltárása volt, hanem, hogy megvizsgáljuk azokat a lépéseket, 

melyeket a település a helyi gazdaságfejlesztés kapcsán megvalósított. A település 

önkormányzata révén Rimócon több előremutató kezdeményezés is indult az utóbbi két 

évtizedben. Ezen kezdeményezések alapja főként az önellátásra törekvés, mind a helyben 

megtermelhető élelmiszerek, mind pedig a megújuló energiaforrások használata terén. 

Egy hátrányos helyzetű kistelepülés életében kulcsfontosságú szerepe lehet az alábbi 

tényezőknek: a település népességmegtartó képességének javítása, a helyi erőforrásokra 

jobban támaszkodó gazdasági tevékenységek fejlesztése, valamint a helyi közösségek 

együttműködésének előmozdítása. (Lányi A., 2012) A helyi gazdaságfejlesztés, valamint a 

kistelepülések esetében főként a mezőgazdasági lehetőségek jobb kiaknázása kiválóan 

szolgálja e célok elérését. A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítései kapcsán számos 

hazai és külföldi publikációt találunk11, ám, hogy mit értünk e fogalom alatt, azt a következő 

definíció nagyon tömören, de világosan összefoglalja: „tudatos helyi közösségi beavatkozás a 

gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében”. (VÁTI, 2010)12
 A helyi 

gazdaságfejlesztés legfontosabb eszközei közé sorolhatjuk a helyi termékekhez kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztését (pl.: helyi termék bolt, illetve termelői piac létrehozása, közös 

védjegy kialakítása), illetve az önrendelkezés erősítését mind az energiaellátás (pl.: megújuló 

energiaforrások bevonása), mind pedig az élelmiszerellátás (pl.: szociális szövetkezetek 

létrehozása) tekintetében. Emellett kitüntetett szerepe van a helyi kisvállalkozások, valamint 

az ökoturisztikai lehetőségek fejlesztésének, továbbá kulcsfontosságú a helyi közösségek 

identitásának erősítése is. (Németh N., 2012) Ebben többek között az oktatásnak lehet nagy 

szerepe. Az eszközök sokszínűségéből is kitűnik, hogy maga a helyi gazdaságfejlesztés nem 

csupán egy rendszer gazdaságának fejlesztéséről szól, hanem ennek számos környezeti, 

társadalmi és területi hatása és célja is kell, hogy legyen. 

                                                 
10

 ÖNHIKI: önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések 

11
 lásd: Rapkay Bence - Illés Sándor - Stárics Roland (2013) A helyi gazdaságfejlesztés egyes gondolati 

előzményei és következményei. Földrajzi Közlemények, 137. évf. 1. sz. pp. 28-39. 

12
 Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok, Területfejlesztési füzetek 2., p. 15. 
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A helyi gazdaságfejlesztés egyik legnépszerűbb útja napjainkban a közfoglalkoztatás 

keretében valósul meg. Hazánkban számos kistelepülésen indult meg ennek keretében az 

önkormányzati földek művelése, valamint a termények felhasználása a közétkeztetésben. Ez a 

tendencia 2011 után erősödött fel, amikor a mezőgazdasági termelés a közmunkaprogram 

részévé vált. Fontos azonban kiemelni, hogy Rimócon ez a folyamat már korábban, 2005-ben 

elindult. A Rimóchoz hasonló jó gyakorlatokat végignézve13
 még egy kulcstényezőt találunk, 

mégpedig, hogy a kistelepülések kezdeményezései, az esetek többségében egy elkötelezett 

polgármesternek köszönhetőek. Ezek a kezdeményezések általában a hátrányos helyzetű 

településeken indulnak el, ahol erre sokszor az anyagi szükségszerűség kényszeríti a falvak 

vezetőit. (Kajner P., 2013). 

Kutatásunk során tehát főként arra kerestük a választ, hogy egy gazdag kulturális 

hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor alapvetően hátrányos helyzetben lévő település, 

milyen eredményeket képes elérni az önellátás terén, valamint milyen tényezőknek köszönheti 

sikereit, illetve hiányosságait. Azon feltevésünkre alapozva, miszerint a helyi társadalom 

támogatása, aktív jelenléte nélkül esélytelen egy település számára önellátóvá válni, azt is 

vizsgáltuk, hogy maguk a rimóciak hogyan vesznek részt ezen törekvésben, hogyan látják 

saját településük jelenlegi helyzetét, problémáit, kiút-lehetőségeit, mennyire vannak tudatában 

az önellátásra törekvés jelentőségével, eszközeivel és lehetőségeivel. 

 

2. A település erőforrásai és adottságai napjainkban 

2.1. Földrajzi elhelyezkedés és a településhálózatban betöltött szerepe 

A település Nógrád megyében, a Cserhát északi nyúlványai alatt, az Ipolytól délre 

fekszik, Szécsény városától 5 km távolságban. Észak felől, vagyis Szécsény irányából 

szántóföldek határolják, míg délről a Cserhát magaslatai veszik körbe a falut, melyet a 

Körtvélyes-patak vág ketté. Történelmi emlékek alapján a község már a XI. században 

templomos hely volt. Jelenlegi lakosainak száma 1827 fő. A legfőbb demográfiai 

folyamatokat tekintve - mint a falvak többségénél - így Rimóc esetében is népességfogyásról 

beszélhetünk, bár a lakosságon belül a roma kisebbség aránya évről-évre egyre nagyobb 

arányt tesz ki, a 18 év alatti lakosság körében a roma fiatalok aránya már elérte az 50%-ot.  

A településen a rendszerváltás óta teljesen kiépült a közműhálózat (villany, víz, gáz, 

szennyvíz, informatikai hálózat), bár hozzá kell tenni, hogy főként a roma kisebbség által 

sűrűbben lakott területeken nem minden háztartás tudott még csatlakozni, pl. a vezetékes víz-, 

                                                 
13

 pl.: Rozsály, Túristvándi, Tunyogmatolcs, Hernádszentandrás esettanulmányai nyomán 
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illetve szennyvízhálózatra, valamint az úthálózat kapcsán is sok utca még felújításra szorul. A 

településen több élelmiszerüzlet is működik, emellett van önálló postahivatal, valamint egyéb 

lakossági szolgáltatások is elérhetők, úgy mint fodrászat, kozmetika, takarékszövetkezet, 

eMagyarország pont, virágüzlet, gyógyszertár. Az oktatási intézményeket tekintve a 

településnek van óvodája, könyvtára, valamint általános iskolája, viszont az iskola alsó- 

illetve felső tagozata külön épületben működik. A település közúti elérhetősége viszonylag 

kedvező, ugyanakkor a tömegközlekedési lehetőségek szűkültek az utóbbi években. 

Az elmúlt években a közigazgatásban történt átalakulások természetesen Rimócot is 

érintették. A körjegyzőség megszűnt, jelenleg Nógrádmegyerrel közös önkormányzati hivatalt 

tartanak fent. Korábban társulási formában közösen tartották fent az óvodát, innen adódott az 

együttműködés, mely eddig sikeresnek mondható. A járási rendszer kialakítása annyiban 

érintette a települést, hogy az önkormányzat mentesült bizonyos feladatok ellátása alól (pl.: 

közgyógyellátás), illetve sajnos két főnek megszűnt a munkahelye. Az eddigi feladatok jó 

részét továbbra is ellátják (gyermekgondozás, szociális ügyek stb.). Ezen kívül az 

önkormányzat kapcsán fontos megemlíteni, hogy 1990 óta egyetlen ingatlant sem adott el.  

A falu életére nagy hatással van a polgármester kapcsolati hálója, amit az elmúlt 

évtizedekben épített ki (megyei, országos, nemzetközi szinten), ugyanakkor magasak az 

elvárásai a kollégáival szemben is. 

 

2.2. Társadalmi viszonyok és helyi közösség 

 Ahogy korábban utaltunk rá interjúink során próbáltuk a helyi társadalmat minél 

szélesebb körben lefedni/megkérdezni, vagyis a társadalmi viszonyokat minél alaposabban 

megismerni, módszerünkből fakadóan viszont csak a legfontosabb jellegzetességeket tudtuk 

feltárni. Ebben az alfejezetben sor kerül a roma kisebbség, valamint a helyi fiatalok 

helyzetének bemutatására, illetve a kulturális élet és a civil szervezetek szerepének 

ismertetésére. Ezen kívül kitérünk a foglalkoztatási helyzet, valamint a gazdálkodási 

lehetőségek vizsgálatára is. A foglalkoztatás, valamint a gazdálkodás kapcsán, mint már 

korábban utaltunk rá, a közmunkaprogramnak kiemelt szerepe van, ebben jelenik meg 

leginkább a társadalmi aktivitás, vagyis nagymértékben meghatározza a település 

mindennapjait. 

 

2.2.1. A roma kisebbség helyzete 

A társadalmi viszonyok tekintetében elsőként a roma kisebbség helyzetét ismertetjük. 

Az alapvető konfliktus nem az etnikai ellentétből adódik, hanem sokkal inkább abból, hogy 
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egymástól szinte teljesen elszigetelve él a roma és nem roma közösség. Rimócon belül a 

településszerkezetet vizsgálva szembetűnik egy jól elkülöníthető magasabban fekvő terület, 

 melyet a rimóciak “hegy”-ként emlegetnek. Ezen a területen belül különíthető el a 400 fős 

roma szegregátum, vagy, ahogy a helyiek hívják a “telep”. A Magyar Szegénységellenes 

Alapítvány révén ebben a szegregátumban jött létre az Ifjúsági Közösségi Tér (IKT), ami egy 

több funkciójú épület. Egyrészt ifjúsági klub, másrészt tanodaként is üzemel, továbbá mellette 

található egy gyerekház, mely az önkormányzat fenntartásában áll. Az alapítvány munkatársai 

főként a roma gyerekek társadalomba való beilleszkedését, illetve munkaerő-piaci kilátásaik 

javítását kívánják elősegíteni. Ezt azonban az is nagymértékben gátolja, hogy az IKT-vel sem 

sikerült egymáshoz közelebb hozni a roma és nem roma fiatalokat. Mivel az épület a roma 

telep közvetlen közelében helyezkedik el, így azt főként a szegregátumban élő fiatalok 

használják. Az alapítvány munkatársai is megerősítették, hogy érezhető az elkülönülés a roma 

és nem roma emberek között. Munkájuk azonban nem teljesen eredménytelen, hiszen az IKT 

kialakításával sikerült létrehozni egy olyan közösségi teret a roma fiatalok számára, amit 

elsősorban magukénak érezhetnek, összegyűlhetnek, és közösségi foglalkozásokon vehetnek 

részt. További tapasztalatunk - és ezt a térségben már több éve tevékenykedő alapítvány 

munkatársai is megerősítették -, hogy miután a roma családok megkapják a segélyt, már 

másnap elmennek vásárolni Szécsénybe, vagy Balassagyarmatra, így nagy részét azonnal el is 

költik. Más családok pedig úgymond „mulatoznak” a pénzből, ilyenkor az egész család 

összegyűlik, és pár napig hangosan szól a zene.  

A rimóci iskola igazgatónőjének állítása szerint a diákok között viszont nincs erős 

cigány-paraszt ellentét, ez sokkal inkább tetten érhető a szülőknél, vagyis a felnőtt 

társadalomban. A paraszt gyerekek nagy része Szécsényben vagy Balassagyarmaton jár 

gimnáziumba, köztük egyre gyakoribbak a felsőoktatásig eljutó tanulók. A romák közül 

azonban csak néhányan tanulnak tovább középiskolában. A rimóci iskolában a gyerekek 

körülbelül 60%-a roma származású, a legtöbb energia azonban nem a tanulókra, hanem a 

szülőkkel való kapcsolattartásra, valamint a hiányzások, illetve a fiatal kori szülések 

megelőzésére megy el. Végül, mint már korábban utaltunk rá, további problémát jelent, hogy 

a telepen élő roma gyerekek többsége nem jár rendszeresen iskolába, és sok esetben ezt a 

szülők sem szorgalmazzák.  

Összességében tehát nincsenek napi szintű konfliktusok romák és nem romák között, 

inkább az elkülönülés az, ami látványos és szembetűnő, valamint ez hosszú távon a falu 

jövőjét illetően válik érdekes kérdéssé: a lakosság két része a továbbiakban fog-e érintkezni 
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egymással, vagy ez a folyamat visszafordíthatatlan, és hamarosan két különálló 

településrészről beszélhetünk majd? 

 

2.2.2. Fiatalok helyzete 

A helyi fiatalokat a legkönnyebben az esti közösségi térként funkcionáló ifjúsági 

klubban lehet elérni, mely a település központjában, a vegyesbolt épületében került 

kialakításra. Tulajdonképpen a rimóci fiatalok számára egyéb szórakozási lehetőség, vagy 

közösségi tér nincs a faluban, így az esték egy részét itt töltik el. A klubhelyiség létrehozása a 

helyi Ifjúsági Egyesület tagjainak összefogása révén valósult meg, és tulajdonképpen csak ők 

szerveznek programokat a helyi fiatalok számára. A klub alapvetően nyitott, viszont a 

programokon – értelemszerűen - elsősorban azok vehetnek részt, akik a szervezetnek járó 

éves tagdíjat befizetik. Mivel kíváncsiak voltunk a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeire, 

kilátásaira, jövőképére, valamint a faluról alkotott véleményére, célszerűnek tartottuk egy 

fókuszcsoportos interjú megszervezését, amelyre kiváló lehetőséget nyújtott az ifjúsági klub. 

A fókuszcsoportos beszélgetésen összesen 8 helyi fiatal jelent meg a 18-35 év közötti 

korosztályból. 

A fókuszcsoportos beszélgetés során kiderült, hogy a fiatalok büszkék arra, hogy 

Rimócon van egy ilyen közösségi tér, hiszen állításuk szerint a környező településeken, de 

még Szécsényben sincs hasonló ifjúsági klubélet, ami nem elsősorban a helyi fiatalok miatt 

van, hanem a lehetőség hiánya miatt. Az ifjúsági klub egyik legfontosabb mottója: „Hasznos 

időtöltés kocsma és otthonülés helyett.” Ez is tükrözi azt, hogy a rimóci fiatalok, sok más 

faluval ellentétben nem a kocsmában töltik szabadidejük nagy részét. A klubban rendszeresen 

tartanak filmklubot, kártyáznak, billiárdoznak, zenét hallgatnak, valamint besegítenek az 

önkormányzatnak is a különböző közösségi programok szervezésében. 

Az ifjúsági klub kapcsán is fontos kiemelni, hogy az interjú során hamar a 

cigánykérdésre terelődött a szó. Az ifjúsági klubba roma fiatalok jelenleg nem járnak, 

régebben is csak elvétve tértek be kikapcsolódni. A klub tagjai valamennyien úgy gondolják, 

hogy a cigányok között egyszerűen nincs igény hasonló jellegű közösségi szerveződésre, és a 

jövőben sem valószínű, hogy roma és nem roma fiatalok egy közösségi térben töltik majd el 

szabadidejüket. A helyi kisebbség kapcsán a fiatalok megjegyezték, hogy további problémát 

jelent a cigányok esetében a “belterjesség”. Állításuk szerint a „hegyen” élő 400 fős 

szegregátum körülbelül 5 család egymás közötti házasodásából alakult ki, valamint 

véleményük szerint átlagon felül tapasztalhatók körükben különböző idegrendszeri 

betegségek. A beszélgetés során a település jövőjét érintve újfent a cigány kisebbségre 
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terelődött a szó. A rimóci fiatalok többsége ilyen szempontból borúsan látja a falu jövőjét, 

valamint rövidtávon a roma lakosság nagyarányú növekedését vetítették előre.  

A fiatalok arról is beszéltek, hogy egyáltalán mit tartanak magukról, illetve mire 

büszkék. Szerintük a rimóci ember: „büszke, makacs, derűs, mindenhol a legjobb akar lenni.” 

Emellett a fiatalok a palóc hagyományőrzésre is büszkék, főként arra, hogy több palócház 

található itt, mint Hollókőn összesen, valamint hogy egykor teljesen önellátó falu volt. 

A fiatalok esetében erős helyi kötődésről beszélhetünk. Az ifjúsági klub működésének 

egyik célja, hogy helyben maradjanak a fiatalok, és ebben egy közösségi térnek nagy szerepe 

lehet, véleményük szerint ez is élhetőbbé teszi a falut korosztályuk számára. Emellett a 

fiatalok elvándorlásának elsődleges okát ők is a munkalehetőségek hiányában látják. Többen 

közülük távolabbi nagyvárosokban is vállaltak már munkát (pl.: Budapest, Sopron), vagy akár 

külföldön is, de végül visszatértek Rimócra, és leginkább a környéken próbálnak 

elhelyezkedni. Arra a kérdésre, hogy milyen jellegű munkahelyet kellene Rimócon létrehozni, 

meglepő módon elsősorban nem az volt a válasz, hogy valamilyen ipari üzemet vagy gyárat 

kell telepíteni. Szerintük főként a mezőgazdasági hagyományokra kellene építeni, és a helyi 

adottságokat újra kihasználni. Ehhez azonban helyi összefogásra lenne szükség, melyre 

jelenleg nincs kilátás. Ezzel kapcsolatban viszont hozzátették, hogy hasonló 

kezdeményezések már elindultak a környező településeken (pl.: Varsányi tehenészet), melyek 

mintaként szolgálhatnak Rimócnak is. Az Ifjúsági Egyesület vezetője szerint a földhöz jutás 

megoldható lenne a faluban, viszont valóban nincs nagy hajlandóság a fiatalok körében, 

valamint kellő tudásuk sem lenne már a gazdálkodáshoz. 

A fiatalok kapcsán azonban még fontos megjegyezni, hogy sokan talán azért nem 

akarnak mezőgazdasággal foglalkozni, mert látták saját szüleiket, nagyszüleiket „tönkremenni 

benne”, és nem szívesen végeznének állandó jelleggel fizikai munkát. 

Ezen kívül az Ifjúsági Egyesület több tagja is megerősítette azt a tendenciát, hogy 

azok a fiatalok, akik tehetik, továbbtanulnak az általános iskola elvégzése után. Sokan 

egyetemen is folytatják később tanulmányaikat, és ők azok, akik biztos, hogy nem maradnak 

később a településen.  

 

2.2.3. Kulturális élet, civil szervezetek 

A település része a Cserhát Natúrpark Alapítványnak, melynek településeket bemutató 

szakmai anyagában a falu neve mellett a „Kodály palóc otthona” elnevezés szerepel, mely 

főként a falu gazdag népművészeti értékeire utal. Jelenleg megközelítőleg 60 db 

hagyományos palóc kontyos ház található a faluban szétszórva. A falumúzeum és 
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babamúzeum mellett egy egyedülálló kiállítással is rendelkezik a település, csaknem 20 palóc 

településről 40-féle főkötőt mutatnak be. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a méltán híres 

néptánc és népzenei hagyományaik őrzésére, megélésére. A falu tánccsoportja, valamint 

rezesbandája is rendkívül népszerű, és nem csak a környéken, de országszerte több 

rendezvényen is rendszeresen fellépnek. Az interjúk alapján kiderült, hogy a fiatalok is 

szívesen bekapcsolódnak a hagyományőrzésbe, a néptánccsoportba, és a népviseletet is 

felveszik a nagyobb ünnepek, főként a szüreti alkalmával. A népművészet kapcsán még 

érdemes megemlíteni, hogy a tősgyökeres rimóciak közül többen is (főként az idősebbek) 

varrnak még népviseletet, többek között a hollókőiek számára is.  

A településen 12 bejegyzett civil szervezet van. Bár az interjúk alapján kiderült, hogy 

a tagok között nagy átfedések vannak, mégis sokféle területen működnek ezen szervezetek. 

Van többek között sport, ifjúsági, hagyományőrző, polgárőr egyesület, valamint a KOBAK
14

 

Egyesület, melynek fő célkitűzése a település környezetének védelme, illetve a 

szemléletformálás. Ezen kívül a tavaly október 23-án átadott Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Térnek, vagyis IKSZT-nek is ez a szervezet lett az üzemeltetője. A 

hagyományőrző egyesület kapcsán pedig érdekesség, hogy hozzájuk tartozik a már említett 

rezesbanda is, mely valódi kuriózumnak számít a környéken, hiszen több mint 100 éve 

fennáll. A bandának 8-10 aktív tagja van, és amellett, hogy Rimócon működik, rimóci dalokat 

is játszik többféle stílusban. 

A faluban a sportélet is meghatározó elem, melyet a polgármester is kiemelten 

támogat. 1993 óta van a településnek sportcsarnoka, de a sportegyesület már előtte is 

működött. Kiemelkedő sportág a labdarúgás, és mint kiderült, ebbe a roma gyerekek és 

felnőttek is egyaránt bekapcsolódnak, talán ez jelenti az egyetlen kapcsolódási pontot a roma 

és nem roma lakosság között. 

 

2.3. Foglalkoztatási helyzet 

A településen jelenleg az önkormányzat biztosítja a legtöbb munkalehetőséget, az 

alkalmazotti létszám 70 fő körül változik évről-évre. Az önkormányzat által fenntartott 

intézmények, valamint főbb szolgáltatások: a már említett két külön épületben működő 

iskola
15, a könyvtár, az óvoda, a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal16

, a Gondozási 

                                                 
14

 KOBAK: Környezetet Oltalmazók Baráti Köre 

15
 2013. január 1-től fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

16
 a település 2013. január 1-től Nógrádmegyerrel közös önkormányzati hivatalt tart fenn 
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Központ, a Rimóci Biztos Kezdet „Napraforgó” Gyerekház, a tanoda17
, valamint 2 

vendégház, védőnői és háziorvosi szolgálat, a sportcsarnok, illetve a focipályához tartozó 

öltöző, különböző kiállítások épületei (Falumúzeum, Főkötő kiállítás), valamint a 

közmunkaprogram keretein belül éppen megvalósítás alatt áll egy telephelyként is 

funkcionáló csarnok felépítése. Ezen kívül működik a településen még szociális bolt is, ezt 

azonban a Rimóc Községért Alapítvány működteti, melynek a polgármester úr az elnöke.   

Rimócon a KSH adatai alapján az aktív keresők száma 1014 fő, ebből 215 fő18
 van 

nyilvántartva, mint álláskereső, de az önkormányzat munkatársai szerint a tényleges 

munkanélküliek száma ennek a többszörösére tehető. Az álláskeresők többsége 

szakképzettséggel nem rendelkezik, leginkább a közmunkaprogram révén tudnak 

elhelyezkedni Szécsényben vagy Rimócon.  Elszomorító adat, hogy a 30 év alatti regisztrált 

munkanélküliek száma 108 főre tehető, mely több, mint 34 %-os munkanélküliséget jelent 

ebben a korosztályban, és köztük sokan vannak, akik a 8 osztályt sem végezték el.  

Az önkormányzaton kívül a munkalehetőségek többsége a szolgáltató szektorhoz 

köthető, és jellemzően csak pár főt foglalkoztat. A faluban van néhány mezőgazdasági 

vállalkozó (pl. savanyítással foglalkozó), illetve magánvállalkozó (pl.: építési vállalkozó), 

ezen kívül egyéb szolgáltató egységek (posta, takarékszövetkezet, élelmiszerboltok, 

gyógyszertár). Ezen vállalkozások sok esetben csak idényjelleggel alkalmaznak embereket, de 

az építési vállalkozó olykor akár 20-30 főt is foglalkoztat.  

A településen ipari létesítmény nincs, bár az elmúlt években több vállalkozó is nyert 

volna pályázati forrást ipari üzemek létesítésére (pl.: tésztagyár, PET-palack feldolgozó 

üzem). A polgármester elmondása szerint az utolsó pillanatban léptek vissza a vállalkozók, 

mert nem mertek belevágni a beruházásba, feltételezése szerint előzetesen nem mérték fel, 

hogy mennyi plusz forrással és ráfordítással jár egy ilyen fejlesztés. 

A térségben szűkösek a munkaerőpiaci lehetőségek19
, az országos tendenciáknak 

megfelelően20
 az aktív korú népesség többsége naponta vagy hetente ingázik a munkahely és 

                                                 
17

 az önkormányzat épületében működik, de működtetéséért a Szécsényi Gyerekesély Programiroda felelős 

18
 Forrás: KSH T-Star 2011 

19
 A KSH elmúlt másfél év negyedéves idősoros munkanélküliségi ráta adatai alapján Nógrád megye a 3. 

legnagyobb értékkel rendelkező megye Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye után (az 
országos átlag mindig több, mint másfélszerese) 

20
 Mivel minden kistelepülésre, foglalkoztatási és korcsoportra jellemző az ingázás, így ez a tényező ma már nem 

jelent kirívó jellegzetességet sehol. Beluszky - Sikos kutatásai arról tanúskodnak, hogy az ingázók aránya a 
keresők között 60-70% között van a hazai falvakban (Beluszky –Sikos, 2007.). 
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lakóhely között.  A napi ingázók általában a közeli nagyvárosokban - Szécsényben, 

Balassagyarmaton vagy Salgótarjánban - tudnak munkát vállalni, de sok családnál jellemző a 

külföldi munkavállalás is. A rimóci értelmiségiek többsége főként Szécsényben, 

Balassagyarmaton, illetve Budapesten vállal munkát különféle közintézményekben (pl.: 

kormányhivatal, iskola, óvoda, egyház, idősek otthona), ezen kívül  Szécsényben van még 

ipari jellegű munkalehetőség is: elektronikai összeszerelő üzem, illetve gyertyagyár. A 

külföldre ingázók pedig főként az építőiparban tudnak elhelyezkedni, leginkább 

Németországban, Hollandiában, Ausztriában vagy akár Nagy-Britanniában. Szécsényben a 

közmunkaprogram révén körülbelül 340 főt tudnak foglalkoztatni, de ez a szám évről-évre 

változik. 

 

2.4. Gazdálkodási lehetőségek 

Rimóc külterülete megközelíti a 3000 hektárt, és a polgármester elmondása szerint, 

mivel a faluban – az önkormányzaton kívül - sem ipari üzem, sem más jelentősebb, sok 

embert foglalkoztató intézmény sincs, a föld jelenthetné a legfőbb megélhetési forrást. A 

rimóci termőföldek átlagosan 17 aranykorona értékűek, ezzel magyar viszonylatban a 

középmezőnybe tartoznak. A külterületen lévő földek közül a helyiek állítása szerint évről-

évre egyre több van parlagon, főként azok, melyek kedvezőtlen adottságokkal rendelkeznek. 

Az önkormányzat ezzel párhuzamosan törekszik minél több földterület művelésbe vonására, 

de ez egy lassú folyamat, valamint ez leginkább attól függ, hogy a közmunkaprogram révén 

hány főt tudnak foglalkoztatni. A program keretében jelenleg 7 hektáron gazdálkodnak, a 

többi terület pedig haszonbérletben van, de ezek közül egyre többet vesznek vissza a bérlők 

visszalépése következtében. 

A rendszerváltást megelőzően Rimócon is működött termelő szövetkezet, de akkor ez 

még három falu (Rimóc mellett Nógrádsipek, illetve Varsány) fenntartásában állt. A 

rendszerváltást követően a szövetkezet Rimócon 1992-ben alakult újjá, és 18 foglalkoztatottal 

összesen 600 ha területen gazdálkodott. Majd a törvényi változások következtében két 300 ha-

os területre, és így két szövetkezetre osztották a tulajdont. Ezekből lett a Pusztavár 

Szövetkezet és külön a Rimóci Szövetkezet. A Pusztavár Szövetkezet jelenleg 390 ha-on, a 

Rimóci Szövetkezet pedig 100 ha-on gazdálkodik, és összesen 12 munkatársuk van, de 

emellett olykor alkalmi munkásokat is foglalkoztatnak. Az alkalmazottak közül mindenki 

tulajdonos, és minimum 100 ezer Ft tagsági díjjal kell betársulni. A termesztett növények 

főként szántóföldi növények: kalászos őszi, illetve búza; árpa, olajtök, kukorica, burgonya és 
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napraforgó. Ezeken kívül korábban más növényekkel is próbálkoztak (uborka, szilvafa), de a 

szakértelem hiánya miatt felhagytak a termesztéssel. 

További jelentős problémát jelentenek - a vadállatok által okozott károk mellett - a 

rendszeres lopások is. Ennek kapcsán még a TSZ vezetője még megemlítette, hogy nem csak 

azért nem termesztenek kerti növényeket, mert szántóföldi növényekkel jelenleg jobban 

megéri foglalkozni, hanem, mert akkor véleménye szerint több lopás is lenne. Ezen kívül még 

megérné foglalkozni zöldségtermesztéssel is, de ahhoz érdemes lenne feldolgozó üzemet is 

telepíteni, vagyis ez további tőkebevonást igényelne. Az egyik legnagyobb problémát viszont 

egyrészt a mezőgazdasági szakképzés hiánya jelenti, másrészt fiatalként tőke, illetve családi 

háttér nélkül nagyon nehéz belevágni a gazdálkodásba. 

A szövetkezeten kívül a faluban több kistermelő is van (főként középkorúak vagy 

idősek), akik a tarjáni piacon próbálják hetente értékesíteni portékájukat (pl.: kacsa, bab stb.). 

Több helyi embert kérdeztünk arról, hogy volt-e már piac a faluban, illetve lenne-e értelme 

egy ilyen eseményt rendszeresíteni a településen. Többen felvetették problémaként, hogy 

valószínűleg kicsi lenne a felvevőpiac, illetve nem lehetne az árut olyan áron eladni, ami a 

termelőknek is megérné. Nem nagyon van fizetőképes kereslet, illetve lehetne, ha az emberek 

tudatosabban vásárolnának, hiszen sok felesleges, valamint egészségtelen dologra költenek, és 

nem mindig az idénynövényeket veszik meg. Emellett sok embernek nincs is megfelelő gépe, 

hogy eladásra is tudjon termelni. A megkérdezettek véleménye szerint tehát nem látnák 

értelmét egy helyi piac létrehozásának, ezen kívül a falun belül azért működik az árucsere, de 

termelni inkább csak saját maguk számára termelnek a rimóciak. 

Érdekességként említenénk, hogy 2004 és 2008 között forgattak egy több mint 50 

perces dokumentumfilmet a faluban - Székely Orsolya rendezésében -, melynek címe: 

„Keskeny a barázda - a birtokrendezés kényszere Rimócon”. A filmben elsősorban a falu 

polgármestere, valamint az újjáalakult szövetkezet vezetője szólal meg, de több 

gazdálkodással foglalkozó rimóci család is elmondja véleményét. A dokumentumfilm 

elsősorban arra keresi a választ, hogy miként alakultak a birtokviszonyok a rendszerváltást 

követően, ennek milyen nehézségei voltak, és mik a jelenlegi problémák. Bár a film 2008-ban 

került bemutatásra, a benne feltárt problémák még jelenleg is aktuálisak. Az egyik legfőbb 

nehézséget az okozza, hogy a földprivatizáció során az egykori földtulajdonosok nem 

ugyanazokat a földterületeket kapták vissza, mint a TSZ-esítés előtt. A visszakapott területet 

pedig jórészt nem egy tömbben igényelték vissza, hanem több különböző adottságú területet 

kértek (erdő, szántó, legelő), így a birtokrendszer nagyon elaprózottá vált. 
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A birtokrendezést Rimócon a falu polgármestere, valamint a szövetkezet vezetője 

kezdeményezték. Alapvető céljuk volt – amellett, hogy tisztázzák a tulajdonviszonyokat -, 

hogy művelésbe vonjanak olyan, jelenleg parlagon lévő területeket, melyek alkalmasak 

lennének zöldenergia ültetvény létrehozására. Ennek oka, hogy a 2000-es évek elején a gáz 

ára fokozatosan emelkedni látszott, vagyis a falu a közintézmények fűtése kapcsán egyre 

nehezebb anyagi helyzetbe kerülhet. Így a faluvezetés ebben is az önellátásra törekvést látta 

megoldásnak. Úgy gondolták, hogy egy saját kazán építése, illetve az ehhez szükséges 

biomassza alapanyag megtermelése könnyíthetne a várható anyagi nehézségeken. Ez nem 

csak hőenergetikai vonatkozású beruházás lenne, hanem a foglalkoztatás szempontjából is 

hasznosnak bizonyulhat, hiszen a fásítás, az ültetvény további gondozása, valamint a kazán 

kezelése újabb munkahelyeket teremtene a faluban. A birtokrendezést továbbá egy 

területfejlesztési szakértő is segítette. Ő mindenképp az összefogásban látja a megoldást, 

vagyis ha megvizsgálnák és meghatároznák, hogy a különböző adottságú területeken mit 

lenne érdemes termelni, és ez alapján osztanák be a határt, akkor a tulajdonosok ennek 

függvényében művelnék az egyes területeket, vagyis eredményesebbé is válna a gazdálkodás. 

Ez az összefogás azonban sok rimóci szerint teljesen esélytelen, mert ugyan „a rimóciak 

dolgos, szorgos emberek, de nagyon makacsak és irigyek is”. Ezt példázza az is, hogy a 

földek visszaosztásakor a legjobb adottságú területek esetében, ha valakinek aranykorona 

értékben csak 40-60 cm-nyi terület is járt vissza, megigényelte, csak azért, hogy abból a 

legjobb minőségű földterületből is részesedjen. Azóta is műveli a maga 40-60 cm-ét, persze 

kérdés, hogy ez kinek éri meg, amellett, hogy a szomszédját is zavarja, még külön energia 

befektetést jelent ekkora kis földterületen gazdálkodni, hasznot pedig nyilván nem húz belőle. 

Visszatérve az erdőgazdálkodási lehetőségek bővítésére, az önkormányzat ezen projektje csak 

részben valósult meg, hiszen a kazán megépült, viszont a fásítás elmaradt, így máshonnan kell 

beszerezniük a tüzelőt. Amellett, hogy az energiaültetvény létrehozásának jelentős anyagi 

vonzata lenne, sajnos nem sikerült megegyezni a tulajdonosokkal a parlagon lévő földek 

hasznosítása kapcsán sem. 

A gazdálkodás tekintetében fontos kiemelni, hogy több országos kampányhoz is 

csatlakozott már a település. Egyrészt elindult a faluban a „Vesd bele magad!” program. 

Emellett az önkormányzat egy kisebb területén21– bár még csak szakkörszerűen – de működik 

tankert is. A megtermelt zöldségeket, a gyerekek a szülői értekezlet alkalmával jelképes 

összegekért árulják, a megmaradt felesleget pedig felajánlják a közkonyha számára. További 

                                                 
21

 a jelenleg üresen álló szolgálati lakás kertjében működik 
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tervek szerint a művelésbe a közmunkások is rendszeresen besegítenek majd. A 

szemléletformálás kapcsán egy másik program, melybe Rimóc is bekapcsolódott, az a 

Hegedűs Zsuzsa, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kezdeményezett „Minden 

gyerek lakjon jól” nevű kezdeményezés volt. Ez azonban teljes kudarc volt a településen. 

Csak elvétve akadt olyan család, mely valóban felnevelte a háziállatokat, sokan már 

viszonylag hamar eladták, vagy egyáltalán nem tudták, hogyan kell őket felnevelni, így nem 

maradt meg sokáig senkinek. 

Végül a gazdálkodás kapcsán fontosnak tartjuk azt is megjegyezni, hogy a rimóci 

családok jelentős része műveli még ház körüli kertjét. Az alapvető zöldségek, gyümölcsök 

tekintetében törekszenek az önellátásra, az állattartás ezzel szemben viszont teljesen háttérbe 

szorult.  

 
3. Az önkormányzat helyi gazdaságfejlesztéshez köthető kezdeményezései 
 

3.1. A közmunkaprogram 

A rimóci közmunkaprogram helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepének 

részletezése előtt, szükséges leszögezni, hogy az önkormányzat meglehetősen sok területen 

igyekszik bevonni közcélokra a helyi “szabad” munkaerőt. Jelenleg 6 programlábon áll a 

közmunka, melyek a következők: 

1) Közutak karbantartása (11 fő, 6 hónap), 

2) Belvízelvezetés (11 fő, 6 hónap) 

3) Külterületi utak karbantartása (földutak, zarándokhely felé vezető ösvény stb. 6 fő - 

5 hónap) 

4) Illegális hulladéklerakók felszámolása (4 fő, 3 hónap), 

5) Mezőgazdasági termelés (12fő, 6ha-nál nagyobb területen) 

+1 Biomassza kazán program 

 

A továbbiakban azokat a pontokat igyekszünk bemutatni, melyeket a program vezetői, 

résztvevői maguk is kiemeltek, valamint kutatásunk céljából fontosnak tartunk részletezni.  

 

Az első kezdeményezés, amit kiemelnénk, hogy a közmunkaprogramban dolgozó 

munkások egy része a helyi közkonyha számára - vagyis naponta közel 320 főre - igyekszik 

egész évre megtermelni a szükséges mennyiségű növényi alapanyagot, illetve sok növény 

esetében feldolgozással is foglalkoznak. Ezen törekvés elindítása két emberhez köthető, 

egyikük a falu polgármestere, a másik pedig a közmunkaprogram egyik jelenlegi vezetője.  A 
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program legfőbb célja kezdetben nem az „önellátásra törekvés” volt, hanem, hogy az 

önkormányzat művelje a földjeit, ne hagyja, hogy parlagon legyenek a külterületek, ezen 

kívül az sem elhanyagolható szempont, hogy ezáltal az önkormányzat a közétkeztetés 

ellátásában több, mint 2 millió forintot takarít meg évente22
. 

Az önkormányzat földjein 2005 márciusában kezdődött a gazdálkodás, három 

közmunkás részvételével egy körülbelül 4 500 m2
-es területen. Jelenleg 7 hektár van művelés 

alatt (összehasonlításképpen ez 70 000 m2
-t jelent), ezt a területet összesen 14-en művelik, 

ebből 12 közmunkás, valamint a program két vezetője, és folyamatosan bővítik – pályázatok 

révén - az eszközállományukat, valamint a vegyszerek beszerzésére is évről-évre kapnak 

támogatást. Mára a művelést két traktor, egy kombinátor, eke, szárzúzó, permetező, tárcsa és 

kapálógép segíti. Azonban a program vezetői kiemelték, hogy törekszenek a minél kevesebb 

vegyszer használatára, valamint hogy magas hozzáadott értékű termékeket állítsanak elő. A 

művelést és feldolgozást is jórészt kézi munkával végzik, számukra ugyanis rendkívül fontos 

a minőség, hiszen saját közkonyhájukra kerülnek a termékeik (annak ellenére, hogy alacsony 

az étkezési norma, ezt mégis magas színvonalon tudják biztosítani). 

Fontos viszont kiemelni, hogy a közmunkaprogram keretében számos más 

tevékenységet is végeznek az ebben dolgozók, többek között: illegális hulladéklerakók 

felszámolása, közintézmények takarítása, közúthálózat javítása, belvízelvezető árkok 

takarítása stb. A mezőgazdasági munkavégzés 2011-től vált lehetővé a Start Munkaprogram 

keretében, addig tehát ilyen tevékenységet közmunkások nem végezhettek, illetve ezt a 

Munkaügyi Központ nem adminisztrálta. A programban dolgozók létszáma azonban 

folyamatosan változik, számuk átlagban 70-80 fő közöttire tehető, ez főként attól függ 

mekkora támogatást kap az adott önkormányzat az állam részéről (a létszámot tekintve 

összességében csökkenő tendenciát lehet megfigyelni). A közmunkások bérének 

támogatottsága 70 és 100% között változik, a bér maradék részét az önkormányzat teszi 

hozzá. A Start Munkaprogram esetében viszont 100%-os támogatottságról beszélhetünk. A 

közmunkások foglalkoztatásával több probléma is felmerül. A programban dolgozók jelentős 

részének – főként a fiatalabbaknak - még nincs munkatapasztalata, ezért nagyobb figyelmet és 

felügyeletet igényelnek. Ennek kezelésére általában a munkákra vegyes csapatokat alakítanak 

ki, ahol a tapasztaltabbak tudják segíteni a kevésbé tapasztalt munkásokat. 

                                                 
22

 A polgármester elmondása alapján, ha a mezőgazdasági termelést végző közmunkások bérét 100%-ban az 

önkormányzatnak kéne kifizetni, úgy már nem lenne gazdaságos a termesztés, pontosabban fogalmazva, nem 
tudnák finanszírozni ezt a tevékenységet. 
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A művelt földek nagyobb részén kapás növényeket termesztenek, illetve 13 000 m2
-en 

búza, és további 4 500 m2–en napraforgó is van vetve. Az alkalmazottak között 9 nő és 3 férfi 

dolgozik. A közmunkaprogram vezetői arról is beszéltek, hogy milyen szempontok alapján 

választják ki a munkásokat. Nyilván az egyik fő szempont az, hogy valamennyi 

mezőgazdasági tapasztalattal rendelkezzenek az alkalmazottak, így általában olyan embereket 

választanak ki, akik otthon is művelik a kertjüket. A tudás mellett pedig rendkívül fontos, 

hogy fizikailag is bírják ezt a típusú munkát. Főként a romák esetében problémás ebbe a 

programba bevonni embereket, hiszen legtöbbjük fizikailag képtelen arra, hogy akár napi 8 

órában kemény fizikai munkát végezzen, pláne hogy az ezzel járó fizetés sem túl motiváló 

tényező. A mostani 12 munkás között két roma foglalkoztatott is van, akik otthon is művelik 

kertjüket, viszont nehézséget jelent számukra, hogy lakókörnyezetükben nincsenek zárt 

kertek, így gyakran eltulajdonítják a terményt, valamint a háznál tartott haszonállatokat. A 

munkások többsége középkorú, és ennek nem csak az az oka, hogy a fizikai munkát jobban 

bírják, hanem a feldolgozáshoz is értenek. Ezen kívül tavasszal további alkalmi munkásokat is 

szoktak foglalkoztatni, mert a mezőgazdasági idényt tekintve ekkor van a legtöbb munka. 

Mióta a gazdálkodást megkezdték, folyamatosan növelni tudták a termelésbe vont 

területek nagyságát. Ennek oka elsősorban, hogy sok magánszemély visszaadta az addig az 

önkormányzattól bérelt földeket. Ezzel párhuzamosan a megtermelt növények skálája is 

folyamatosan bővült, illetve ehhez kapcsolódóan a tárolási kapacitások (hűtőkapacitások) is 

növekedtek. A jelenleg termelt növények listája: paradicsom, paprika, főzőtök, burgonya, 

hagyma, fokhagyma, petrezselyem, uborka, paszternák, sárgarépa, fehérrépa, zöldborsó, retek, 

cukorbab, fehérbab, mák, cékla, karalábé, zeller, fejes káposzta, kelkáposzta, valamint fejes 

saláta. Ezen növényekből a konyha tulajdonképpen teljesen önellátó egész évben (még télen 

is, hiszen a hűtés és tartósítás révén ez nem jelent problémát). Ehhez hozzátartozik, hogy sok 

alapanyagot feldolgozva, félkész termékként juttatnak tovább a konyha számára: 

paradicsomlé, lecsó, káposztasaláta. A tartósítást pedig kétféle módon oldják meg: egyrészt 

savanyítanak (hordós káposzta, ecetes és kovászos uborka, csalamádé, cékla), a többi 

nyersanyagot pedig lefagyasztják. Fóliában egyelőre nem termesztenek semmit, viszont a 

növénypalántákat üvegházban nevelik. Érdekesség még, hogy a búzát a szécsényi malomban 

őröltetik, és a beszolgáltatott mennyiség fejében kapnak vissza lisztet. 

Az önkormányzat továbbra is tervezi további földek művelésbe vonását - sok földje 

haszonbérletbe van adva – de ez még attól is függ, hogy a jövőben hány közmunkást tudnak 

majd foglalkoztatni. A program két vezetője elmondta, hogy ameddig tudják, csinálják, de az 

igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a munkát nem csak napi 8 órában végzik, hanem általában 



 98 

hétvégente is (tavasztól őszig). Erre a munkások is hajlandóak általában, bár ezért a munkáért 

csak havi 49 400 Ft-ot kapnak. Munkabérük az elmúlt két év alatt csökkent, hiszen két éve 

még megkapták a minimálbért is, ráadásul a szabadnapok száma is csökkent. Arra a kérdésre, 

hogy akkor „Mégis miért csinálják?”, az volt a válasz: mert nincs más, aki ezt a munkát rajtuk 

kívül meg tudná csinálni, illetve aki visszautasítaná annak elvehetnék egyéb támogatását (pl.: 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás). Valamint a fő indok, hogy megélhetésük tekintetében 

ez is sokat jelent a családi kasszában, valamint tisztában vannak annak értékével, hogy 

helyben tudnak dolgozni. Arra is rákérdeztünk, hogy nem lehetne-e esetleg további 

természetbeni juttatásokkal is támogatni ezeket az embereket. Ennek kapcsán megtudtuk, 

hogy a konyhai hulladékot pénz fejében hazavihetik a dolgozók. Ez eddig azért sem merült 

fel, mert a programban dolgozók otthon is művelik kertjüket, nem lennének kisegítve azzal, 

ha a felesleges terményből tudnának haza is vinni. Bár ha volt erre igény, akkor 

kedvezményes áron vehettek terményt. A felesleget – mint már korábban utaltam rá – a 

szociális boltban is értékesíthetik, de ez csak a nyersanyagokra vonatkozik, feldolgozott 

élelmiszert nem adhatnak el. A program felelősei viszont hozzáfűzték, hogy elsődlegesen az a 

cél, hogy a termény egész évre kitartson a konyha számára. Felmerült már az is, hogy esetleg 

gazdasági szervezetként működjenek tovább, hiszen ennek számos előnye is lenne, például 

eszközbeszerzés esetén visszaigényelhetnék az ÁFA-t. Most szinte csak a nyersanyagnormát 

termelik ki, ez sok hasznot nem hoz. Hatósági ellenőrzés eddig még nem volt, de a minőség és 

higiénia fenntartása elsődleges céljuk. A zöldségek mellett az utóbbi években kísérleti 

jelleggel szőlőtermesztéssel és borászkodással is elkezdtek foglalkozik, ez a kezdeményezés 

azonban még eléggé gyerekcipőben jár. 

A termesztett növények tekintetében tehát elég széles a paletta, de további előrelépést 

jelentene az önellátást a hús-, illetve tejtermékekre is kiterjeszteni. Az állattartás már többször 

felmerült, mint lehetőség, ezzel azonban az a probléma, hogy törvényileg tiltott lakott 

területtől számított 500 m-en belül állattartó telepet létesíteni. Egyébként az önkormányzatnak 

lenne erre alkalmas területe, viszont további nehézséget okoz, hogy az állattartásra sokkal 

szigorúbb előírások vonatkoznak, illetve az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása pedig 

nagyon költséges lenne, az önkormányzatnak erre jelenleg nincs kerete. Ha azonban újra 

beindulna az állattartás a település tervei között szerepel egy vágópont, valamint húsüzem 

létrehozása, melynek tervei már szintén elkészültek, ennek kapcsán is a pályázati kiírásra 

várnak. 

Az önellátásra törekvés kapcsán még arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon a 

programban dolgozó közmunkások, vagy a helyiek büszkék-e arra, és megbecsülik-e azt, 
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hogy a településük konyhája saját alapanyagból főz. Bár a program egyik vezetője szerint a 

helyiek tisztában vannak ennek tényével, ez annyira még sincs benne a köztudatban, de 

szoktak amúgy pozitív visszajelzéseket kapni, ha finom volt az étel a konyhán, vagy ízlett a 

savanyúság. Emellett már a környező települések is érdeklődnek a rimóci kezdeményezés 

iránt – személyesen vagy akár az ország más részeiről telefonon is -, többek között 

Szécsényfelfalu. Általában azzal kapcsolatban érdeklődtek, hogy hány hektáron, milyen 

termésátlagokat értek el, illetve ebből hány főre tudnak főzni a konyhán. A program 

kezdeményezői előzetesen nem jártak utána más hazai példáknak, de ha idejük engedi, 

mostanában ők is böngésznek az interneten további ötletek, illetve más hazai jól működő 

rendszerek után kutatva. 

Ahogy korábban utaltunk rá a mezőgazdasági termelés mellett az önkormányzat a 

közutak karbantartását is a közfoglalkoztatás keretében oldja meg. Rimócon összesen 12 km 

hosszú úthálózat van, melyből csak 900 m van állami kezelésben, a többi 11,1 km-t a 

település önkormányzatának kell rendben tartania. Az utak rendszeres karbantartása a kisebb 

települések esetében nagy anyagi terhet jelenthet, de Rimóc ebben is megpróbál önállósulni, 

hiszen az aszfaltozástól az út lehengereléséig, saját eszközökkel végzi ezt a tevékenységet. 

A közmunkaprogram kapcsán továbbá fontos megjegyezni, hogy ez nem mindenki 

számára tud munkalehetőséget biztosítani, vagyis aki bejelentkezik az önkormányzatnál 

munkanélküliként, de nem tudják foglalkoztatni, az ún. foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesül, mely jelenleg 22 800 Ft. 

A telepi roma lakosság nagy számban vesz részt a közcélú foglalkoztatásban, 4-6 és 8 

órás munkákat is végeznek. 8 órás munkaviszonyba viszont kevesen kerülnek a romák közül, 

hiszen, mint már említettem, nem mindenki alkalmas a 8 órás fizikai munkavégzésre. 

A faluban több embert is kérdeztünk arról, hogy mennyiben látják hasznosnak magát a 

közmunkaprogramot, illetve szerintük mennyiben szolgálja ez a település érdekét. Többek 

véleménye szerint a közmunka alapvetően hasznos tevékenység, többek között azért is, “mert 

a munkások egy része legalább abban a 8 órában nem azon töri a fejét, hogy kit, hogyan 

lehetne meglopni, meg kinek a feleségét, lányát kellene meglátogatni”, tehát zömmel ezt is a 

cigánykérdéshez kötik, bár a közmunkások többsége nem roma származású. 

A faluban egyébként működik polgárőrség, ennek kapcsán viszont erősen 

megoszlottak a vélemények. Sokak állítása szerint gyakran előfordul, hogy a polgárőrök nem 

mernek szembeszállni a bűnözőkkel, holott járőr-szolgálati időt tekintve országosan 

kimagasló ez a szervezet. A rimóciak szerint a cigánybűnözés a környező településekre is 

átterjedt és Szécsényben is több precedens történt már. 
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3.2. Gondozási Központ 

Ez a létesítmény az önkormányzat fenntartásában áll, és alapvetően 3 területen segíti a 

szociális ellátást. Összesen 9 főt foglalkoztat teljes állásban, 1 főt részmunkaidőben, illetve 3 

főt munkaügyi központos támogatásból. Az intézmény egyik fő profilja a szociális étkeztetés. 

Mint már említettük naponta körülbelül 320 főre főznek, az iskolások és óvodások számára 

napi háromszor, az idősek számára napi egyszer, valamint a faluba érkező turisták számára 

igény szerint. A heti étlap összeállításánál nehézséget okoz, hogy minden korosztály ugyanazt 

a napi menüt fogyasztja, viszont az idősek és fiatalok tápanyagigénye eltérő, ezt azzal is 

kompenzálják, hogy a napi adagok az ÁNTSZ által javasoltnál nagyobbak. 

A második terület a házi segítségnyújtás, melyben összesen 27 főt látnak el. Végül a 

harmadik terület az idősek nappali ellátása. Ennek keretében a nyugdíjasok számára 

különböző programokat szerveznek (beszélgetések, kiállítások, rendezvények, kirándulások, 

évi ünnepkör, vallási ünnepek, filmvetítés). Tulajdonképpen nyugdíjas klubként működik, 

főként a téli és nyári évszakban, mert tavasszal és ősszel inkább a kerti munkákat végzik az 

idősek. 

A Gondozási Központ a közétkeztetés kapcsán - ahogy már korábban utaltunk rá -, az 

élelmiszerek jelentős részét a közmunkaprogram révén, konyhakész formában kapja meg 

(zöldségek, savanyúság, lekvár, befőttek). A megtermelt zöldségek többsége általában egész 

évre elegendő, de egyes terményekből olykor máshonnan is pótolni kell. A többi élelmiszert 

máshonnan szerzik be: a tejtermékek közül csak 1,5%-osat használhatnak, ezen kívül a húst 

boltból, a kenyeret és tojást pedig egyéb (a tojás esetében házi) beszállítóktól vásárolják. 

 

3.3. Szociális bolt 

Ez az intézmény 1993 óta működik a faluban, és a „Rimóc Községért” Alapítvány 

fenntartásában áll, összesen 7 főt foglalkoztat. Eleinte a boltban csak alapvető élelmiszereket 

árultak, majd az igények és a vásárlók számának folyamatos növekedése miatt tovább 

bővítették a bolt nagyságát, valamint az árukínálatot is. Jelenleg is bővítés alatt állnak, 

melynek részben az is az oka, hogy tervezik a jövőben, hogy a boltban alakítsanak ki egy 

„helyi termék sarkot”. A boltban már eddig is árultak helyi termékeket, többek között helyi 

kézműves terméket (házi áldás, különböző kerámiatárgyak), de arra is volt már példa, hogy ha 

a közmunkaprogram során termelt élelmiszerekből maradt felesleg, amit a településen a 

szociális étkeztetést ellátó konyha nem használt fel, akkor az önkormányzaton keresztül 

értékesíteni tudták a boltban. Emellett az is felmerült, hogy a boltban esetleg a helyi 
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őstermelők is árusíthassák portékájukat. Ezen a kezdeményezéseket a továbbiakban 

mindenképp fel szeretnék karolni, viszont ezek jogi hátterét alaposan körbe kell járni. Úgy 

tűnik, a kormány is támogatja a hasonló programokat, jelenleg is zajlik a „Keresd-a-helyit!” 

kampány, de a bolt vezetőjének elmondása szerint, amikor 20 éve alakultak, nem kifejezetten 

ez volt a céljuk, mint a most alakuló szociális boltoknak, hogy saját termékeiket 

értékesíthessék a település lakói, hanem hogy a falusi emberek valóban a lehető 

legalacsonyabb áron jussanak hozzá az alapélelmiszerekhez. Így mivel a kereskedelmi 

árakhoz képest kedvezőbb áron kínálják termékeiket, versenyképesek tudtak maradni, és a 

rimóciak többsége ma is ide jár vásárolni. 

 

3.4. Turisztikai fejlesztések 

Az elmúlt évek turisztikai fejlesztései között elsőként a 2007-ben átadott vendégházat 

említeném, majd 2008-ban átadásra került egy ifjúsági szálló is, melynek szomszédságában 

jelenleg kialakítás alatt áll egy wellness létesítmény is. A falu ugyanis bővíteni szeretné 

turisztikai kínálatát, így további szolgáltatások is elérhetővé válnak majd a turisták számára 

(jacuzzi, infraszauna stb.). Mindkét fejlesztés palóc házakban valósult meg. A faluba érkező 

turisták száma az elmúlt évtizedben folyamatosan növekszik, és vannak visszatérő vendégeik 

is, valamint jellemző, hogy nyaranta sporttáborokat is tartanak a faluban, hiszen a település 

egy jól felszerelt, viszonylag nagyméretű sportcsarnokkal is rendelkezik. Ezen kívül a 

kerékpáros turizmus kapcsán is történtek fejlesztések, hiszen kiépítésre került Rimóc és 

Hollókő között egy kerékpárút, mely főként a Hollókői Tájvédelmi Körzet területén fut 

keresztül, fantasztikus táji környezetben.  

 

3.5. Megújuló energia 

A következőkben az önkormányzati kezdeményezések közül a településen immár 

kétszer is megrendezésre került megújuló energiaforrások bemutatásával kapcsolatos 

kiállításról szeretnénk beszámolni. A kiállítás nem csak azért volt érdekes, mert interaktív 

kiállítás révén sok megújuló energiaforráshoz kapcsolódó technológiát lehetett a gyakorlatban 

kipróbálni, hanem mert kiderült számunkra, hogy a település nem csak az élelmiszer 

ellátásban, valamint az utak karbantartásában törekszik az önellátásra, hanem számos – 

megújuló erőforrásokhoz kapcsolódó - energetikai fejlesztés is megvalósult Rimócon az 

elmúlt hónapokban, illetve a közeljövőben is várható ezen kezdeményezések folytatása. 

A kiállítást – mely a „Házhoz szállított energia” címet viselte – a CSERFA Egyesület 

mutatta be. Az egyesület – melynek Rimóc Község Önkormányzata az egyik alapító tagja – a 
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„Megújuló energiákkal Európa kistelepülésein” című, EACEA forrásból finanszírozott 

projektjének keretein belül hozta Rimócra kiállítását. A kiállítás két alkalommal (2012 őszén 

és 2013 tavaszán) 2-2- hétig volt látogatható a rimóci sportcsarnokban. A rendezvény fő célja 

az volt, hogy bemutassa mindazokat az energetikai megoldásokat, melyek önkormányzatok, 

közintézmények, és magánszemélyek számára is alternatívát jelenthetnek a mindennapi 

élethez szükséges energiák jövőbeni megtermeléséhez.”A rendezvény igyekezett olyan 

egyszerű technológiákat és ötleteket bemutatni, melyet akár a hátrányos helyzetű 

kistelepülések is meg tudnak valósítani, akár háztartási, vagy az önkormányzat által 

fenntartott közintézmények szintjén. A kiállítás hat témakörhöz kapcsolódóan mutatott be 

interaktív formában technológiákat, eszközöket és ötleteket: energiatudatosság, 

bioüzemanyagok hasznosítása, biomassza hő hasznosítás, „Csináld magad” megújuló energia, 

zöldáram termelés és nap hőenergia hasznosítás.  

Az esemény kapcsán fény derült arra is, hogy a faluban a megújuló erőforrások 

hasznosítása egyre inkább előtérbe kerül. Egy korábban tartaléklistára helyezett pályázatból 

származó támogatásnak köszönhetően a Gondozási Központ épületén - ahol a közkonyha is 

működik – napkollektoros rendszer került kiépítésre (10 tábla, 1000 l meleg víz/nap). 

Ahogyan azt a kiállítás egyik szervezője is megerősítette, hogy Nógrád megyében önerőből, 

akár önkormányzatok vagy egyéb intézmények, nem tudnak pályázati forrás nélkül ilyen 

beruházásokba, illetve fejlesztésekbe belevágni, ellentétben mondjuk Győr-Moson-Sopron 

megyével. Emellett a nyár folyamán üzembe helyeztek két biomassza kazánt, melyből a 

sportcsarnok, valamint az iskola fűtését fogják 100%-ban kiváltani, illetve a meleg víz 

előállításához szükséges hőenergia 70%-át is fedezni tudják. A kazánhoz kapcsolódóan egy 

aprítékoló gépre, valamint tároló létesítményre is sikerrel pályáztak. Az aprítékoló gép 

esetében viszont, a beruházás jelentős anyagi vonzata miatt három önkormányzat közösen 

pályázott (Rimóc mellett Nógrádmegyer, valamint Nagylóc). 

A polgármester elmondása szerint a továbbiakban tervezik egy napelem park 

kiépítését is az óvoda udvarán, ahol sajnos középfeszültségű légvezetékek futnak keresztül, 

így a gyerekek az udvar egy részén nem tudnak játszani a sugárzásból adódó biztonsági 

övezeti előírások miatt. Emellett tervezik még a közintézmények szigetelését is, ahol ez még 

nem valósult meg, pl.: sportcsarnok, ahol számítások szerint a hőenergia-igényt akár 30%-kal 

is tudnák csökkenteni.  
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4. Összegzés  
 

4.1. A falu jövőképe 

Az interjúk során érdekelt minket az is, hogy mit gondolnak a rimóciak településük 

jövőjéről. Erre a kérdésre persze senki nem tudott könnyen válaszolni, viszont elsőként 

mindenki a cigány lakosság számának alakulására utalt. Ettől az erősen növekvő tendenciától 

jelenleg mindenki tart, hiszen a roma kisebbség jelenleg megoldhatatlannak tűnő szociális 

problémákkal küzd. A falu vezetése alapvetően nyitottan áll a problémához, és ahol tudnak, 

segítenek, bár a „telepen” dolgozó alapítvány munkatársai nem feltétlen osztják ezt a 

véleményt. Az önkormányzat munkatársai szerint viszont a helyi kezdeményezésekbe is 

folyamatosan próbálják bevonni a romákat, de sajnos eddig átütő sikert nem tudtak elérni 

ezzel kapcsolatban. Ezen kívül még óriási problémát jelent a roma családok körében a már 

említett belterjesség, illetve az ehhez kapcsolódó betegségek.   

A másik probléma a fiatalok számának alakulása, hiszen rendkívül nagy körükben a 

munkanélküliség, aki teheti, pedig elköltözik a faluból. A rimóciak már nem nagyon 

reménykednek abban, hogy a közeljövőben bővülni fognak az elhelyezkedési lehetőségek, 

főként azt nem tartják valószínűnek, hogy akár egy kisebb üzem települjön a faluba. Több 

hasonló helyzetben lévő település a turizmusra próbál még építeni, és ehhez köthető 

beruházásokat megvalósítani, általában pályázati pénzekből. Rimóc annak ellenére, hogy 

rendkívül gazdag kulturális értékekkel rendelkezik, nem szeretne turisztikai profilú 

településként szerepelni. Természetesen történtek ezt szolgáló fejlesztések az elmúlt években, 

de ennek hátterében az állt, hogy a falunak sokáig egyáltalán nem volt vendégháza. 

Tulajdonképpen az ide érkező turisták részéről merült fel igényként, hogy szeretnének akár 

egy-két éjszakát eltölteni a faluban. A turizmus kapcsán még megemlíthető, hogy itt talán 

érdemes lenne nagyobb szabású hagyományőrző rendezvényt is tartani, hiszen Rimócon - 

 Hollókővel ellentétben -, valóban élőbb hagyományokról beszélhetünk. Jelenleg a szüreti bál 

a legnagyobb hagyományőrző esemény a faluban, de ezen is inkább a helyiek, valamint a 

környékbeli településekről érkezők vesznek részt. 

 

4.2. Úton az önellátás felé 

A tapasztalatok ország-világ szerte azt mutatják, hogy a helyi gazdaságfejlesztés és az 

önellátás felé vezető út meglehetősen rögös. Rimócon sincs ez másképp, ugyanakkor számos 

olyan kezdeményezést ismertünk meg, melyek jelzik, hogy egy hátrányos helyzetű  nógrádi 
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kistelepülésnek is joggal van helye a jó példák gyűjteményében. A kutatási kérdésünkre 

választ keresve, miszerint minek köszönheti a település sikereit, illetve milyen téren ütközik 

akadályokba, összefoglalóan a következőket állapíthatjuk meg. 

 

1. Elhivatott helyi vezetés 

A helyi gazdaságfejlesztés szempontjából a településen eddig elért eredmények jórészt az 

önkormányzatnak köszönhetőek. A település vezetése alapvetően átgondoltan és 

következetesen végzi munkáját. Pozitívumként visszautalnánk arra, hogy sem ingatlant, sem 

földterületet nem adtak el a rendszerváltás óta, hanem ezeket próbálják a lehető legjobb 

tudásuk szerint hasznosítani. A faluvezetés stabilitását jelzi, hogy a jelenlegi polgármestere 

1990 óta áll a település élén, valamint azóta a képviselőtestület összetétele sem sokat 

változott. 

 

2. Átgondolt pályázati tevékenység 

A pályázati lehetőségeket a falu nagyon jól használja ki, több pályázatíró végzettséggel 

rendelkező alkalmazottja is van a hivatalnak. Ehhez hozzátartozik, hogy sok más faluval 

ellentétben, itt általában nem a pályázati kiírásokhoz dolgoznak ki projektanyagokat, hanem 

fordítva, vagyis nem a célok nélküli „pénzszerzés” jellemzi pályázati tevékenységüket. 

Számos projektötletük van készen, kidolgozva, melyek csak arra várnak, hogy megfelelő 

kiírást találjanak hozzá, és minél előbb beadásra kerüljenek23
. 

 

3. Koordinált, helyi viszonyokhoz illesztett közmunkaprogram  
A közmunkaprogram alapvetően sikeresen működik, annak ellenére, hogy a megélhetés 

javítását egyelőre kevésbé szolgálja, a település életében viszont hatalmas szerepe van. Ahogy 

a korábbiakban bemutattuk a közmunka számos területen jelen van: földművelésben, 

közétkeztetésben, iskolakertben, vendégházakban, útépítésben, és tapasztalataink alapján is be 

kell látnunk, hogy a közbeszédben is.  Jövőre vonatkozó terveik között az állattenyésztés 

beindítása, illetve a fagyasztott áruk mennyiségének növelése szerepel, de ehhez a jelenlegi 

infrastruktúra bővítésére van szükség. Az állattartás hagyományainak felélesztése számos 

további kérdést is felvet. Egyrészt lehetne-e esetleg ezt fenntartható módon is újraindítani 

összekapcsolva a szerves trágyázással? Illetve az önkormányzat a közmunkaprogram keretén 

belül képes lenne-e a növénytermesztés mellett az állattartás beindítására is? Ennek kapcsán 

pedig a növénytermesztés rovására hogyan lehetne a munkaerő egy részét átcsoportosítani az 

állattartásba? Ezen kívül a gyümölcstermesztés feltételeinek kialakítása is további lehetőséget 
                                                 

23
 Az eddig elnyert pályázatok között találunk KEOP, ÉMOP, NKA, LEADER, EACEA forrásból 

megvalósuló projekteket egyaránt. 



 105 

jelenthet, akár a jelenlegi tankert révén, a szülők és közmunkások szélesebb körű 

bevonásával.  

 

4. Gazdálkodási lehetőségek, a föld legyen a helyieké! 
Véleményünk szerint már nem csak a falu vezetése, hanem a rimóci emberek többsége is 

felismerte, hogy adottságaikat tekintve leginkább a mezőgazdaságra kellene építeni. 

Mindenképp pozitívum, hogy a gazdálkodásban a fiatalok közül többen is látnának 

perspektívát. A felismerés ellenére viszont sajnos nem nagyon mernek, vagy inkább nem 

nagyon tudnak belevágni a gazdálkodásba. Ennek egyik oka, hogy sok esetben nem 

rendelkeznek ehhez szükséges tőkével - annak ellenére, hogy 1-2 hektárnyi terület 

művelésével is érdemes lehet gazdálkodásba kezdeni -, másrészt akadályozó tényezőként 

említhetjük a gazdálkodási ismeretek hiányát is. További problémát jelent a felvevőpiac 

hiánya, hiszen a jelenlegi kistermelők is leginkább a környékbeli városok piacain próbálják a 

portékájukat eladni, ez azonban legfeljebb csak kiegészítő jövedelmet jelent.  

A gazdálkodás kapcsán azonban kiemelnénk egy fontos mozzanatot, mely szintén a falu 

vezetéséhez köthető. Az utóbbi években olyanok is megkíséreltek Rimóc határában 

földtulajdonhoz jutni, akiket a helyiek nem ismernek. A polgármester, valamint munkatársai 

kezdeményezésére azonban több ízben tájékoztatták a lakosságot arról, hogy milyen 

következményekkel járhat, ha nem a helyiek rendelkeznek a továbbiakban a földterületekről. 

Ennek eredményeként a rimóciak többsége belátta, hogy földjét csak helyiek számára fogja 

értékesíteni, amennyiben a közeljövőben eladja azt. 

A birtokrendezés kapcsán felvetődött egy olyan ötlet, miszerint adott földterület 

adottságaihoz kellene igazítani a termelési struktúrát termények szerint, azonban egyelőre a 

helyiek kevésbé hajlandók az együttműködésre. Pedig a sikeres együttműködés által sokkal 

hatékonyabbá és eredményesebbé válhatna a gazdálkodás. A birtokok adottságaihoz mért 

stratégia szerinti gazdálkodás által a termelékenység növekedni tudna. A birtokrendezéshez 

hozzátartozik, hogy a helyiekben a szövetkezési hajlandóság alacsony, hiszen már maga a 

szövetkezet kifejezés is rossz emlékeket idéz az emberek többségében. Véleményünk szerint a 

kellő mértékű, célzott szemléletformáló programok segítségével a lakosság hozzáállása 

megfelelőképpen megváltoztatható. Ezzel szemben pozitívum, hogy a legtöbb család jelenleg 

is műveli kertjét, és bizonyos szinten (leginkább a konyhakerti növények tekintetében) 

törekszik az önellátásra. 
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5. Lakossági szemléletformálás 

Rimóci polgármestere elkötelezett híve annak, hogy igazán csak az a rendszer 

működhet hosszútávon - akár települési szinten is-, mely a fenntarthatóság elvét nem csak 

gazdasági, hanem környezeti és társadalmi szinten is szem előtt tartja. Ennek kapcsán a 

szemléletformálást többen is fontos célnak tekintik. Az önkormányzat 2012-ben „Házhoz 

szállított energia” címmel a Cserfa Egyesülettel együtt szervezett egy megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos kiállítást, amely a szemléletformálás mellett a gyakorlati 

hasznosíthatóságra is felhívta a figyelmet. A kiállításon kívül, mint már említettük 2013-ban 

elindult egy újabb kezdeményezés, a “Vesd bele magad” program. Ezek az akciók sajnos 

egyelőre kevés rimóciban hagytak mély nyomot. A hasonló jellegű kezdeményezéseket 

szükséges továbbra is támogatni és a rendezvények lehetőségeit megteremteni. Emellett a 

tankert fenntartása is jó kezdeményezésnek tűnik, illetve a kertgazdálkodást érdemes lenne 

hosszú távon az iskolában az oktatás kötelező részévé tenni. 

Az eddigi kezdeményezések során a településnek számtalan nehézséggel kellett 

szembenéznie. A pozitív törekvéseket hátráltató tényezőket nehéz összefoglalni. A választ 

több tényezőben kell keresnünk, melyek közül meghatározó a munkaerőpiaci és szociális 

nehézségek okozta fásultság és motiválatlanság, tőkehiány és együttműködési nehézségek a 

lakosság, gazdálkodók és vállalkozók körében. A nehézségeket fokozó tényező a fenti 

törekvések többnyire hosszú távú megtérülése, amelyet a lakosság közvetlenül nem érez, ezért 

feltétlenül ki kell egészíteni oktató és ismeretterjesztő tevékenységgel, amely a 

szemléletváltást is elősegíti a lakosság körében. 

A kezdeményezések felkarolójaként és a legnagyobb számú alkalmazottal rendelkezve 

az önkormányzat szerepe elengedhetetlen ezeknek a programoknak a megszervezésében, 

lebonyolításában. Az önkormányzat erőforrásai azonban nem elégségesek a feladatok 

elvégzéséhez. A kötelezettségeken túli feladatellátásához a civil szervezeti szférával és 

önkéntesekkel szükséges együtt dolgozniuk a célok hosszú távú eléréséhez. 

 

4.3. Egyéb észrevételek, tapasztalatok összegzése, további lehetséges kutatási irányok 

A tanulmányunkban bemutatott településről, ahogy mi is utaltunk rá, feltételesen 

dönthető el, hogy valóban példaértékűnek tekinthető-e. Sok kezdeményezés született 

mindeddig, ugyanakkor elég aprók is, mindemellett nehézség is akad bőven. A kutatásunk 

során tapasztaltak azonban egyértelművé tették számunkra, hogy példaértékű Rimóc. Mintául 

szolgálhat nem csak a sok apró kezdeményezés, hanem többek között a nehéz körülmények 
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közötti helytállása, a nyitottsága, vendégszeretete, és ahogy helyiek mondják magukról, a 

büszkeségük is.  

Erőssége Rimócnak, hogy van egy fiatalokból álló aktív közössége. A település jövője 

többek között az ő elképzeléseiken múlik. Fontos lenne tanulmányozni, hogy a körükben 

tapasztalható elvágyódás divatból, társadalmi nyomásból vagy anyagi szükségszerűségből 

fakad-e, s ennek megfelelően lehet felhasználni Rimóc adottságait, meglévő civil 

szervezeteket, az ifi-klubot, a település gazdálkodási és kulturális hagyományait, a földjeit. 

Azt tapasztaltuk, hogy munkalehetőség az van. Ami miatt nem túl vonzó, hogy nem 

irodaházban, s nem jár mellé laptop. Érdemes lenne körükben feltenni egy kérdést: Ha 

rendelkezhetnének a falu felett, mit kezdenének vele? Ha egy felelősségteljes válasz is 

születik, érdemes Rimóc jövőjéről beszélni, addig azonban, amíg a munkalehetőség iránti 

várakozással, a mezőgazdasági tevékenységek teljes elutasításával szembesülünk, nehézkes, 

felelőtlen komoly megállapításokat tenni a falu jövőjével kapcsolatban. 

Említésre méltó továbbá, hogy a falu vezetése nem az ideiglenes multik, vállalkozók 

iparűzési adójára alapozza az önellátásra törekvést. Ténylegesen helyi erőforrásokat fektetnek 

be, még ha olykor pályázati úton is teszik.   

Szembetűnő egy kívülálló szemével a mindennapokban tapasztalható “élet” a falu 

közterein, továbbá az is, hogy a cigány-paraszt ellentéten kívül nem tapasztalható más jellegű, 

mélyebb konfliktus a lakosság körében (pl. vallási vagy politikai színezetű). A kulturális 

hagyományokat tekintve a falu élő kultúrája komoly és minőségi versenytársa lehetne 

bármely, napjainkban egyre divatosabbá váló fesztiválnak. Ennek kihasználása kockázatos 

abban a tekintetben, hogy hiteles tudna-e maradni egy fesztivál környezetben Rimóc, 

ugyanakkor jóval megalapozottabb helyszín lehetne sok más, felszínes tartalommal bíró 

rendezvénynél. 

Ezen kívül további kutatási irány lehetne, a környező települések helyzetének 

vizsgálata Rimóc tükrében. Érdemes lenne megvizsgálni, egyáltalán vannak-e a helyi 

gazdaságfejlesztés vonatkozásában Rimóchoz hasonló jellegű kezdeményezések a térségben. 

Illetve a szomszédos települések látnák-e értelmét, hogy bizonyos törekvések több település 

együttműködése révén valósuljanak meg, ahogy ezt a biomassza kazán kapcsán, az aprítékoló 

gép beszerzése esetében tapasztaltuk.  

Ahogy terepi tapasztalataink is mutatják a helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 

törekvések legkritikusabb tényezője maga a helyi társadalom. A polgármester szerint az 

önfenntartás tekintetében még mindig nem elég nagy a szükségszerűség, ennek fontosságát 

egyelőre kevesen ismerték fel, vagyis még most is túlzott jólétről beszélhetünk, annak 
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ellenére, hogy Rimóc több szempontból is hátrányos helyzetűnek mondható. Ezt erősíti, hogy 

sokan saját élethelyzetük javulását rajtuk kívül álló tényezőktől várják. Fontos lenne, hogy a 

helyi közösség képessé váljon az együttműködésre, felülemelkedve a problémákon, a falu 

fennmaradásáért tettre készen állva. A rimóci közösség szétaprózódott, a megfelelő 

lehetőségek és gazdasági adottságok hiánya kezdi ellehetetleníteni a közösségteremtést. A 

leginkább alulmotivált réteg a roma kisebbség, akiket az alapítvánnyal való szorosabb 

együttműködéssel, valamint a szegregálódást kezelő programokkal lehetne újra képessé tenni, 

hogy a helyi társadalom szerves részévé váljanak.  

A falu gazdasági szerkezete kissé ellehetetlenült, hiszen sem a mezőgazdaságban, sem 

az ipari szférában nincs elegendő munkalehetőség, illetve a kisvállalkozások sincsenek 

könnyű helyzetben. Ezt a problémát az önkormányzat lehetőségei szerint orvosolja, ám ez 

nagyban függ a különböző kormányzati támogatásoktól, valamint a pályázati lehetőségektől. 

A közmunkaprogram amellett, hogy egy jelentős munkaerőt vonzó „gazdasági 

vállalkozásként” működik, a településen szemléletformáló hatással rendelkezik. Bár a 

közmunkaprogram esetében rendkívüli nehézséget okoz az anyagi motiváció, de a program 

vezetői ilyen kereseti lehetőségek mellett is képesek bizonyos szinten ösztönözni a 

munkaerőt. Továbbá a közmunkaprogram a központosított gazdálkodási struktúra 

megvalósításával törekszik a helyi adottságok kiaknázására, illetve a későbbiekben mintát 

mutathat a helyi gazdálkodók számára. Ezen kívül az önkormányzatnak abban is nagy szerepe 

van, hogy gazdaságfejlesztési tevékenységéhez partnereket keressen, akikkel hosszú távon is 

fenntartható, önfenntartó tud lenni a település. 

Véleményünk szerint a faluban megvalósuló, egymáshoz kapcsolódó fejlesztések egy 

jól felépített gazdaságfejlesztési program részei, amelyet nagyrészt az önkormányzat 

koordinál. A falu polgármestere, aki tulajdonképpen a „település motorja”, valamint 

munkatársai töretlen lelkesedéssel terelik a falut a fenntarthatóság útján. Tisztában vannak 

helyzetükkel, hogy településük és egyéni sorsuk a tét, ezért az önellátásra törekvés továbbra is 

kulcsfontosságú feladat marad a falu jövőjét illetően.   
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6. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS A VIDÉKI MAGYARORSZÁGON: 
A PATERNALIZMUS ÖRÖKSÉGE24

  
 

ILLÉS SÁNDOR – SIMONYI PÉTER – ZSÓTÉR BRIGITTA – RAPKAY BENCE 

 

1. Bevezetés 

A vidéki települések fejlesztése a különösen főváros, Budapest fejlesztési centrumú 

Magyarországon kiemelt figyelmet érdemel. A helyi gazdaság jövőjének kulcsa sok esetben a 

helyiek hozzáállásán és tevékenységében gyökerezik. A helyi gazdaságfejlesztés (HGF) 

számos korábbi sajátossága és összefüggése átöröklődött a rendszerváltást követő közel 25 

évben. A vidéki települések helyi lakossága számára leginkább a lecsúszás veszélye, a 

munkanélkülivé válás lettek a fő gazdasági kihívások. 

A kutatás alapkérdése az volt, hogy az általunk vizsgált településeken a HGF-et hogyan, 

látják, hogyan ítélik meg az ott lakók? Milyen általános, specifikus vonások figyelhetők meg, 

s ezek miként feleltethetők meg a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom eddigi 

megállapításainak, tipizálásainak, modelljeinek? Hogyan kapcsolható össze a foglalkoztatás 

növelése a helyi gazdaság megerősítésével? Ahhoz kívántunk tehát hátteret adni, hogy a 

gazdasági aktivitás növelésével egyetemben, mik lehetnek a vidéki települések válságból való 

kilábalásának módozatai. 

Az alkalmazott jellegű kutatásunk helyszínei a húszezer főnél alacsonyabb népességszámú 

vidéki kisvárosok, falvak és azok kistérségei voltak szerte az országban 2012-ben és 2013-

ban. Azért választottuk ezt a településnagyságot, mert ezeken a településeken a 

legsúlyosabbak a fejlesztési és ezzel szoros összefüggésben a foglalkoztatási problémák. 

Feltételeztük továbbá, hogy az országos politika gyakran mindent elsöprő befolyása 

elhanyagolható lesz ezeken a kisebb településeken, nevezetesen Bazsin, Fertődön, Rimócon, 

Szarvason és Cserkeszőlőn. Mélyebb célkitűzésként a társadalmi-gazdasági válság megértését 

nevezhetjük meg (Lányi, 2010). A HGF egy aspektusának, nevezetesen a foglalkoztatás 

bővítésének, vizsgálatával a helyi és az általános foglalkoztatáspolitikát, valamint a társadalmi 

(területi) tervezést kívántuk szolgálni (Kígyóssy–Czene, 2012). Gazdasági-társadalmi-

kulturális szempontokból karakterisztikusan eltérő települések adták meg a lehetőséget arra, 

hogy a történeti fejlődésben gyökerező egyedi sajátosságok feltárásán, és a tipizáláson túl, a 

                                                 
24

 A 6. fejezet rövidített változata angol nyelven jelent meg: Simonyi, P. – Illés, S. – Zsótér, B. – Rapkay, B. 

(2013): Local economic development in the Hungarian countryside: the heritage of  paternalism. Central 

European Regional Policy and Human Geography, vol. 3. no. 2. pp. 41-53. 
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nyolc kiválasztott település összevont elemzésével, nagy körültekintéssel általánosítható 

következtetéseket vonhassunk le. 

A nyolc településen változatos módszertannal, a holisztikus szemlélet követelményeinek 

megfelelően végeztük a terepmunkát. Az összevonás és az összehasonlíthatóság érdekében 

egységes kérdőívvel gyűjtöttünk kvantitatív adatokat a helyi lakosság körében. Egységes 

mélyinterjú struktúrára alapozva kérdeztük ki a helyi meghatározó személyiségeket, értékes 

kvalitatív információkat nyerve ezzel. Módszertani kísérletként négy helyszínen 

fókuszcsoportos elemzést folytattunk le. Az információszerzés további eszközét pedig a 

terepbejárásaink során nyert megfigyelések, tapasztalatok és benyomások szisztematikus 

gazdaságföldrajzi szemléletű leírásai adták. 

A lokális foglalkoztatás kérdésköréhez szorosan kapcsolódik magának a helyi gazdaságnak és 

a helyi gazdaságfejlesztés problematikáinak sokszínűsége. Sokan és sokféleképpen tettek 

kísérletet a HGF fogalmának általános és egzakt meghatározására eddig. Törekvésük elve 

kudarcra volt ítélve (Walburn, 2011), hiszen a HGF-ben éppen az egyediség nagyszerűsége a 

lényeg. Mi azt a közelítést fogadtuk el a kutatásunk kiindulópontjául, mely szerint a helyi 

gazdaság, a gazdaságnak az a legalsó működési szintje, ahol közvetlenül összekapcsolódhat a 

termelés és a fogyasztás. Központi kategóriáknak pedig a helyi erőforrásokat, a helyi 

termékeket, a helyi piacokat, továbbá a bizonyos autonómiával rendelkező helyi 

közösségeket, helyi intézményeket, valamint a nélkülözhetetlen helyi kulcsszemélyeket (helyi 

hősöket) tekintettük. 

Kutatásunk egy szűk részterületeként ez a tanulmány paternalizmusnak a HGF-ben betöltött 

szerepére fókuszál. A nyolc magyarországi mintaterületen, a helyi prominens személyek 

mélyinterjúira alapozott kvalitatív vizsgálat alapján bemutatjuk a HGF-nek a 

paternalizmushoz kapcsolódó jelenség együttesét. E cél eléréséhez vezető úton, a Flynn és 

Lowe-féle (1994) vidéki települések ideáltípusai közül kettőt találtunk felhasználhatónak: 

nevezetesen a paternalista vidéket és az államtól függő vidéket. A másik két típust, a 

megőrzött vidéket és a konfliktusokkal terhelt vidéket is bemutatjuk alább. Azonban jelen 

dolgozatbeli elemzésünk tárgya szempontjából kisebb jelentőségük van.  

 

2. A vidék ideáltípusai 

A helyi gazdaságfejlesztés (HGF) földrajzi tere túlnyomórészt a vidék, ahol Flynn és Lowe 

(1994) négy ideáltípust különített el. A tipizálás során a szerzők abból indultak ki, hogy mi a 

vélekedés a vidékről.  

A négy ideáltípus: 
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- megőrzött vidék 

- konfliktusokkal terhelt vidék 

- államtól függő vidék. 

- paternalista vidék 

 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az ideáltípusok elkülönítése bizonyos mértékig érzelmi, 

szubjektív megközelítés eredménye és átfedés lehet az egyes típusok között. 

A mélyinterjúk – megítélésünk szerint – jó alapot teremtenek a vidék Flynn és Lowe-féle 

(1994) négy ideáltípus közül, a paternalista vidék és az államtól függő vidék gyakorlati alapú 

értékelésének.  

 

2.1. Megőrzött vidék 

A megőrzött vidék valójában a középosztály fogyasztói érdeke, és sajátos vidék 

szemléletének eredménye is egyben. A falu hagyományos képének konzerválása, a falusi 

idealizmus, a természetesség megőrzése, például a falusi turizmus alapja. Az a falu, ahol a 

mosolygós helyiek élik – látszólag – hagyományos életüket. Azonban a valóságban modern 

ruhákat használnak, a népviselet csak elvétve része a mindennapi életnek. Lehet, hogy a falusi 

gyökereire emlékező városi középosztálybeli fogyasztó igényli a saját megtévesztését? A 

vidék, mint élettér átalakult abban a tekintetben, mint a helyi kiskertek, falusi udvarok, jó 

minőségű élelmiszerek, „józan paraszti eszű” emberek lakóhelye. Veszélyes ezért 

romantikával gondolni csupán a rurális idillre, különösen a HGF tárgyában (Handlerné et al., 

2012). Erre jó példa az a település, ahol az ökológiai gazdálkodás megjelenik vagy ahol a 

vidékre költözött városiak ökofalvakat hoztak létre. További példa, amikor egy vallási 

közösség valósít meg idegenforgalmat vonzó sajátos, természetközeli életmódot. Ugyanakkor 

ebbe az ideáltípusba tartoznak a műemlékfalvak is (lásd Hollókőt).   

 

2.2. Konfliktusokkal terhelt vidék 

A konfliktusokkal terhelt vidék a magyar vidék talán leggyakoribb, településszinten 

előforduló típusa. A mai falukutatás, a média meghatározóan az ilyen típusú falvak 

helyzetével foglalkozik. A konfliktusok feloldására számos kísérlet született. A HGF feladata 

értelmes munka teremtésével oldani fel az aprófalvas jelenséggel, az elöregedéssel, 

elvándorlással, kiürüléssel, a települési gettókkal, a széteső közösséggel kapcsolatos 

konfliktusokat. A megoldások irányai tehát konfliktusalapúak. Itt jelennek meg a hátrányos 
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helyzetet eredményező folyamatok. Jellemzői közül a helyiek számára legnyomasztóbb 

magas munkanélküliség. Emiatt színtere a kilátástalan, bezárt vidéki létnek, az aktív 

cselekvésre képtelenségnek, kezdeményezőképesség, az önbizalom hiányának. A HGF akkor 

eredményes, ha ezt a „falat” át tudja törni, ha be tudja bizonyítani, hogy a vidék sikeres lehet.  

 

2.3. Államtól függő vidék 

Az államtól függő vidéket a központi támogatások tartják életben. Állami segélyekből néhol 

prosperál, néhol megél, máshol alig vegetál. A HGF-nek alternatívát kell teremtenie a külső 

függés csökkentésére, a belső források feltárására és felhasználására, illetve a külső források 

hatékony bevonására. A másik oldalon az állami forrásoknak olyan kezdeményezéseket kell 

finanszíroznia, amelyek közgazdaságilag értelmezhető tevékenységgé képesek válni 

viszonylag rövid időn belül. A gazdasági tevékenységek, az állami, a közösségi és a magán 

szolgáltatások fenntarthatatlansága azzal a hatással jár, hogy a vidék elnéptelenedik, az 

elvándorlás fokozódik. Emiatt fajlagosan egyre drágább lesz a rendszer, pénzügyileg egyre 

költségesebbé válik. A jól megvalósított helyi fejlesztés erre megoldást jelent, mert a HGF 

csökkenti a függést az államtól. 

 

 

2.4. Paternalista vidék 

A paternalista vidék hagyománya a megkésett történeti fejlődésben gyökerezik Kelet-Közép-

Európában. A megkésett és ebből következően sajátos fejlődés egyik kulcskérdése a 

termőföldhöz való viszony volt. Ez az összefüggés valószínűleg a mai napig működik egyes 

magyarországi vidékeken. A földtulajdon és a földtulajdonosok érdeke meghatározó erőnek 

tekinthető. Mellár Tamás (2012) fogalmazta meg, hogy az legyen a földtulajdonos, aki meg is 

műveli a földjét. További lényeges jellemző, hogy legyen helyi lakos. A jelenlegi 

makrogazdasági környezetben a profit szempontjából legelőnyösebb a nagytáblás 

gabonatermesztés. Ez a földművelési mód csak néhány családnak ad megélhetést. A HGF 

feladata helyette munkaigényes mezőgazdasági termelés, mint zöldség- és 

gyümölcstermesztés és ennek helyi feldolgozása. Széles körben terített tulajdon kellene, 

ahogy Serge Latouche (2009) és Csaba László (2011) is meghatározta. 

A kapcsolati tőke (Bourdieu, P. fogalma) tehát kihat az egyéb tőkékre. A paternalista 

beállítottságú társadalmi rendszer a kapcsolati tőkét változtatja meg, legelőször kivonja a 

„játékból”: az egymástól elszigetelt – amúgy térben és érdekek tekintetében egymáshoz közel 
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álló – szereplők egy ilyen rendszerben szinte kizárólag a központi hatalom közvetítésével 

vannak egymással kapcsolatban. Ez az informális kapcsolatok kialakulási, illetve 

fennmaradási esélyét csökkenti. Az EU-s „szubszidiaritás” eszményét pedig mintegy saját 

iróniájává teszi. A helyi önerőből származó fejlődés elakad, a helyi kezdeményezések 

legalábbis visszaszorulnak, ha el nem halnak. A „jó atya szindróma”erős vertikális kapcsolati 

háló kialakulását eredményezi és ezzel egyidejűleg a horizontális kapcsolati háló ennek 

rendelődik alá. 

A magyar vidéki lakosság jelentős része máig a szocializmus idejéből származó módon, 

fentről várja a megoldásokat foglalkoztatási, szociális és sok egyéb problémájára. A helyi 

gazdaság mozgatórugóját és háttérbázisát jelentő helyi közösség nem erősödött meg, kivéve a 

helyi intézménynek tekinthető önkormányzatokat. (Bár az utóbbi években az önkormányzatok 

gyengülésének vagyunk szemtanúi.) Ott azonban nincs mindenhol olyan szellemi bázis, 

amely a helyi gazdaság-fejlesztési programok stratégiai tervezését és annak végrehajtását 

magára vállalná, továbbá ki tudná alakítani a településnévvel, mint márkanévvel kitüntetett, 

különleges minőségű helyi termék vagy termékek körét. Egyes szakirodalmi jelzések szerint 

helyi gazdaság nagyon erősen a helyi hősöknek tekinthető, kulcsemberekhez köthető. 

(Handlerné et al., 2012). 

 

3. Államtól függő vidék jelenségei és jellegzetességei a mélyinterjúk tükrében 

A vizsgált területek nem tartoznak hazánk legelmaradottabb, önálló kezdeményezés nélküli 

települései közé. 

Rimóc szorul leginkább a nagy „munkanélküliség” miatt a szociális gazdaságfejlesztésre, 

ezért nagyban függ az állami forrásoktól. Jövője kulcskérdése, hogy a helyi szövetkezet sorsa 

hogyan alakul, s sikerül-e más kitörési irányokat is találni. Az államtól függő vidék 

ideáltípusa leginkább Rimócra jellemző.  

Bazsi nem tartozik az állami segítségre szoruló települések közé. Sikeres pályázatai, 

prosperáló vállalkozásai kellő függetlenséget biztosítanak neki. 

Szarvas a legkevésbé államtól függő település képét mutatta. A sikeres pályázás, jó 

beruházások révén mind a gazdaság, mind a kultúra területén az  átlag alatti munkanélküliség 

mellett, pozitív jövőképpel rendelkezik. 

Fertőd a gyakorlatilag foglalkoztatási problémákkal nem küszködő település, kedvező 

helyzete a határmenti kapcsolatok, a külföldi foglalkoztatás függvénye. Mind a település, 

mind a lakosság függetlennek tekinthető életet él. 
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A mélyinterjúkban kifejtett gondolatok jól mutatják a helyi mértékadó személyek 

gondolkodását. 

 

- „A földek tulajdonosi struktúrája túlkoncentrált: bár sokaknak van egy hátsó kb. 1 ha-

os telke – ami általában parlagon hever – és emiatt a hivatalos statisztika akár a 

szétaprózottság megállapítására is juthat.” „A termőföldek túlnyomó része egy-két 

nagyvállalkozó kezében van, akik munkaerőre nem igényes nagytáblás gazdálkodást 

folytatnak rajta, és nem szívesen adnak el területükből semmit.”  

-  „Nagy probléma, hogy az egykori TSZ-ben kétezer fő dolgozott, ezek az emberek ma 

nagyrészt munkanélküliek, a TSZ területén két-három fő gazdálkodik hatalmas 

gépekkel, mindössze néhány alkalmazottal. Jobban át kellett volna gondolni a 

mezőgazdasági gépbeszerzések támogatását.” 

-  „Az emberek a segélyek hatására elfelejtettek dolgozni, ez jelentős problémát jelent a 

közmunkaprogramok sikerre vitelében: a közmunkásokat el kell különíteni az 

alkalmazottaktól, mert rontják a munkamorált, pedig a közmunkaprogram, mint olyan 

jó kezdeményezés lehetne.” 

Ha nincs mód a megélhetésre, az államtól függő vidék struktúrája omladozni látszik,  

nincs más út, a vidéken maradtak számára mint: „Az emberek menekülnek budapesti 

építkezésekre, meg külföldre. Ez szégyen. Ez nem lehet pozitív jövőkép…”   

- A vidéki emberek atomizálttá váltak, átformálódtak, tehát elkezdtek városiasan, a 

munkaerejüket eladók módjára gondolkodni azokban a sémákban, amelyeket az állami 

és tudományos szereplők „szállítottak” nekik a média közvetítésével. Gondolati 

értelemben is részeseivé váltak a róluk szóló pszeudológiának. Ez jól kiolvasható egy 

fertődi mezőgazdasági vállalkozónak a szavaiból is: „A szocializmus, a paternalista 

szemlélet miatt nagyon rossz az emberek hozzáállása, nem képesek vállalkozni, nem 

tudnak belekezdeni semmibe.” „Minden jár nekik – úgy érzik. Nem érzik a 

kötelezettségeiket.” 

- A helyi kötődés gyengülését jól reprezentálja az egyház képviselőjének mondata: 

„Emberség, erkölcs, elköteleződés, felelősségérzet hiányzik. Az utóbbi nagyon 

hiányzik: például van egy helyi ...csapat, de a játékosok sokszor nem jönnek el a 

meccsekre, nem érzik, hogy ide tartoznak, hogy felelősségük van…” 

- A vállalkozók állam szerepéről alkotott elképzelés együttesére jellemző 

megfogalmazás volt: „Az államnak az lenne a feladata, hogy: lehetővé tegye a 

megélhetést, jogbiztonságot nyújtson, hatékony legyen, kis állam kellene.” 
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-  „Vannak olyan új tendenciák, melyek azt mutatják, néhány kisebb csoport  elhiszi, 

hogy igenis lehet valamit csinálni helyben a gazdaságban és a kultúrában, ezt az 

álláspontot reményem szerint egyre többen magukévá teszik, aktívvá válnak a tespedés 

helyett.” 

- „Nagyon sok a szakképzetlen ember a térségben, mentalitásbeli problémák vannak. 

Minden kezdeményezés egy-egy személyhez kötődik, rendkívül meghatározók az 

úgynevezett kulcsszereplők.” 

 

4. A paternalista vidék gyökerei, jelenségei és jellegzetességei a mélyinterjúk tükrében 

A HGF-ben megnyilvánuló paternalizmus kapcsán azt a megközelítésmódot mutatjuk be 

alább, amely a tőkéhez, a helyi tulajdonhoz, és a helyi kötődéshez (lokálpatriotizmushoz) 

kapcsolódik. Ugyanakkor, a másik oldalon az a lényeg, hogy a problémák megoldásának 

kívülről várása jellemzi a termeléshez nélkülözhetetlen tulajdon és tőke nélküli, saját 

munkaerejüket eladni kívánókat. Ez nem kizárólag az államtól függő vidék sajátja. Ez a 

jelenség a városokban még fokozottabban tapasztalható. A paternalizmus, a paternalista 

gondolkodás történeti, szellemi gyökerei mélyebbre nyúlnak le, mint önmagában az államtól 

való függőség, a vidéken és a városokban egyaránt.   

Karl Marx volt az, aki teoretikusan kidolgozta a különböző tőkék fogalmát. Mint teória, 

igényesen kidolgozott volt – sőt, mi több: hiánypótló. A ráépülő politikai cselekvésterv 

azonban a következő ponton bukott meg – ahol általában az emberi vállalkozások szoktak – 

amikor Marx elkezdte mindenekfelett komolyan venni saját magát és Messiás-szerepét. 

Mindenesetre a paternalizmus szorosan kapcsolódik a tőke fogalmához, a föld és a 

termelőkapacitások korlátozottságához és az ebből fakadó viszonyrendszerek kialakulásához, 

illetve berögzüléséhez.  

A paternalizmus – hazánkban kétségtelenül erőteljes – jelensége nem köthető egyértelműen 

politikai gondolathoz, ideológiához, párthoz vagy időszakhoz. Sokkal inkább az emberi 

természet egy általános vonásának a társadalmi megjelenése. Mondhatjuk, hogy a 

jobboldalinak nevezett kvázi-joguralmi Horthy-korszak paternalista volt; hogy az ország sorsa 

a kevés kiváltságos kezében volt, akik bridzspartikon döntöttek húsbavágó kérdésekről. 

Mondhatjuk, hogy a földéhség fenntartásával, a tőkés struktúra bebetonozásával ez a korszak 

is paternalizmust szült. Azonban ugyanígy leírhatjuk azt is, hogy a baloldalinak nevezett 

szocializmus önkényuralmi évtizedei alatt a társadalomban élők atomizálódása, a meglévő 

közösségek szétrombolása és a párt hatalmának ezek helyébe való kiterjesztése egy olyan 
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kapcsolati hálót szült, ahol az emberek egymással és az állammal is ügynöki viszonyban 

voltak: nem igazán volt kapcsolat (elvileg nem is lehetett) emberek között, amely az 

államhatalmat megkerülte, attól független volt. Tehát a Horty-korszak kevés kiváltságosának 

(elitjének) a helyébe a párt került. Ízlés dolga, hogy ezt ki milyen irányú változásnak nevezi. 

Mindenesetre az bizonyos, hogy mindkét korszak jobban értékelte a kritikátlan hűséget, mint 

az önálló gondolkozást, vállalkozást és értékteremtést.  

Vidéken a paternalizmus jelensége talán abban különbözik a várositól, hogy kevesebb a 

kapcsolódási pont, nincs annyi társadalmi hálózati csomópont, melyből a kisugárzás 

megvalósulhatna. Könnyebben meghatározó sikeres szereplővé válik a helyi hős. Már a múlt 

rendszerben az urbánus lakosság Szabad Európa rádióban gondolkodott, illetve ma 

Brüsszelben gondolkodik, ha vélt, vagy valós érdeksérelmeiről volt szó, addig a vidéki 

lakosság a gyakorlatban nem igen látott távolabb a tanácsházánál, vagy járásközpontnál. Ezért 

is lehettek és ebből gyökerezően ma is lehetnek a helyi hősök annyira nagy hatásúak a 

falvakban, kisebb településeken: helyzetükből adódóan jobban képesek a helyi társadalom 

előtt a „teljes világot” képviselni.  

Jellegzetes területi jelensége a kiszolgáltatott paternalista vidéknek néhány, már-már 

Foucault-i heterotópiaként működő intézmény. Erre két példát találtunk kutatásunk során: az 

egyik a szarvasi nemzetközi zsidó gyermektábor, a másik pedig a fertődi Esterházy-kastély. 

Jellegzetességeik a következők: szinte tértől függetlenül vannak éppen ott, ahol; 

szolgáltatásaik (prémium táboroztatás, illetve prémium kultúra, hangverseny rendezés). Egyik 

intézmény sem a helyieknek szól: gyakorlatilag sem a vendégek, sem a képzett munkaerő 

nem vagy alig helyi ember. Csupán a takarítók és karbantartók, illetve szolgáltató 

alkalmazottak esetében számítanak a helyi munkaerőre. Működésük, fejlődésük nem kötődik 

a településhez, a településnek minimális a ráhatási lehetősége. A kapcsolat az intézmény és a 

helyi vezetés között mindkét esetben töredékes. Nincsen az önkormányzat hatáskörében egyik 

intézmény sem.  

A paternalizmus és a tőke kapcsolata sajátos. A HGF számára kedvező a széleskörben terített 

tulajdon. Azonban a vállalkozói, kockázatvállalói erőcsoportok csak bizonyos mértékű 

tőkekoncentráció révén alakulhatnak ki: márpedig ezek jelenléte elengedhetetlen a gazdasági 

növekedéshez. Tehát, amennyiben a szélsőséges értelemben vett önellátásra berendezkedett 

HGF-t elutasítjuk, és alapvetően piaci mechanizmusokban gondolkodunk, akkor meg kell 

találni a jövedelmi egyenlőtlenségek megfelelő arányát, a még elfogadható jövedelmi 

különbségek intervallumát. Ez egy szükséges és tudatos lépés ahhoz, hogy a tőkéről való 

diskurzus ne pusztán politikai tőkét kovácsoló demagógia legyen.  
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4.1.Esettanulmányok 

A kutatásunk eredményei településenként sajátos képet mutatnak a vidékfejlesztés, a HGF 
hazai helyzetéről, a paternalizmus ma  megjelenő formáiról.  
Rimóc helyzete különösen kedvezőtlen. A föld jelentős része koncentráltan nem a helyiek 

kezében van, a szövetkezetnek is bérelnie kell a termőföldet. A maradék terület elaprózott a 

rendszerváltást követő privatizáció következtében, számos osztatlan közös birtokkal. A 

földhiány a közfoglalkoztatást is gátolja, és nem teszi lehetővé a helyiek kistermelővé válását. 

Tapasztalható, hogy dominánssá vált az ún. projekt-osztály, akik képviselői a helyi 

sajátosságok és a helyi társadalom ismerete nélkül avatkoztak be a térség fejlesztésébe.  

Bazsi jellemzői egyáltalán nem hasonlóak Rimóchoz, bár a mélyinterjúk nem adtak pontos 

képet az aktuális földhelyzetről. A földtulajdon jelentősége ezen a településen is meghatározó, 

azonban nem ismert az idegen (osztrák) tulajdonban lévő termőterületek aránya. A 

kedvezőtlen helyzetet jól mutatja a hajdani jelentős állattenyésztés eltűnése. További 

jellegzetesség a hajdani termelőszövetkezet területének és gépállományának néhány kézben 

koncentrálódása is. Külső források nélkül, gyakorlatilag megszűnne a település prosperálása. 

Viszont az erős civil szerveződések a helyiek erős lokálpatriotizmusával együtt gerjesztően 

hathat a helyi gazdaságfejlesztés endogén erőire. A civil szervezetek jelentős kezdeményező 

erővel bírtak. A lakosság helyi kötődése erős. Hagyományos eszközökkel dolgozó családi 

gazdaságok mellett, legfejlettebb technológiát alkalmazó zöldség-, gyümölcstermelők is 

vannak.  

Szarvas kivételt, prosperáló települést jelentett a vizsgálatok alapján. A pozitívan értékelhető 

paternalizmus tipikus példája volt. A helyi vezetés erős támogatást nyújt a helyi 

vállalkozásoknak, emellett projektfigyelő és pályázati segítséget is biztosít számukra. A 

lakosság közel tizedét érintő vállalkozási aktivitás kiemelkedő arányú a vizsgált települések 

között. Az önkormányzat sikeresen aknázza ki a település adottságait (arborétum, Holt-

Körös), egyediséget, helyi értéket létrehozó beruházásokat valósít meg (víziszínház, mini 

Magyarország). Sikeres mezőgazdasági alapú ipartelepítés is jellemzi (baromfiágazat). Ezek 

az eredmények egy helyi hős, a – több helyi szerint – felvilágosult abszolutista vezetési 

stílusú, viszont eredményes polgármesternek köszönhető, aki tevékenysége révén nem 

nehezítik a település életét helyi kapcsolati (politikai) konfliktusok. 

Fertőd az osztrák határ közeli idegenforgalmi, mezőgazdasági település. Legfőbb sajátossága 

azonban a határközeli helyzet, mely miatt meghatározóak a határon átívelő kapcsolatok. 
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Nagymértékű a külföldi, ingázó vagy cirkuláló munkavállalás. Nem ismert arányú, de jelentős 

az osztrák földtulajdon. Ennek értékét jól mutatja, hogy több osztrák földtulajdonos is 

lemondott az állampolgárságáról és magyar állampolgár lett a legális földbirtoklás és 

földművelés érdekében. A település kohéziójának hiánya, a HGF-t gátolja. Igaz két, más 

fejlődési gyökerű településből mesterségesen jött létre Fertőd, a nevét meghatározó 

Esterházy-kastély körül. Az együtt gondolkodás, cselekvés súlyos konfliktusai, a külföldhöz 

kötődő munkavállalás közösségi kapcsolatokat gyengítő hatása igen gyenge belső 

paternalizmusra utal. 

 

5. A paternalizmus helyi aktorai és megjelenési formái 

A vizsgált térségek közül egy, a legnagyobb népességű Szarvast kivéve mindegyikben az 

önkormányzati intézmények számítottak a legnagyobb és legstabilabb foglalkoztatónak, a 

közszolgáltatások ellátása következtében. Azonban a mélyinterjú alanyok nem láttak további 

foglalkoztatás bővítési lehetőséget a közintézményekben. Ez azt is jelenti, hogy jelenleg a 

foglalkoztatás, némely esetben – vitatott - túlfoglalkoztatás végső soron állami forrásokból 

finanszírozott. Az önkormányzatokhoz kapcsolható állami foglalkoztatás növekedése nem 

várható. Az önkormányzati (állami) foglalkoztatás meghatározó jellege egyértelműen a 

paternalista hagyományokat erősíti egyrészről, másrészről pedig az ott munkavállalókat 

kiszolgáltatottá teszi. Az állami redisztribúció mértékének esetleges csökkenésével, a helyi 

túlfoglalkoztatás fenntarthatatlanná válik. A közfoglalkoztatás szükségességét kevesen 

kérdőjelezték meg, viszont a mértékét túlzottnak, gyakorlatát pedig rendkívül szerteágazónak 

tartották. Pillanatnyilag jobb megoldás híján azonban el tudták fogadni. 

A helyi hősök a foglalkoztatás bővítés kulcsszereplői. Olyan jól azonosítható helyi vagy helyi 

kötődéssel is bíró aktorok ők, akik kezdeményeztek, a projekteket sikerre vitték, akik a 

feladatokat koordinálták. A helyi hősök felismerése, elismerése, helyben tartása alapvető 

jelentőséggel bír a foglalkoztatás bővítéssel járó helyi gazdaságfejlesztési akciókban. A 

projektosztály és a helyi hősök egymásra találása hozta térségi szinten a legtöbb nyertes 

pályázatot. Ők a sikeres helyi gazdaságfejlesztés legfőbb tényezői. 

 

6. Helyi hősök – local heros, mint a paternalizmus pozitív helyi termékei 

Mindegyik kutatási helyszínen igen nagy hangsúlyt kapott a helyi gazdaság kapcsán a 

személyes jelleg, illetve a kulcsszereplők, a kezdeményezők szerepe. Valóban jelen voltak 

olyan jól azonosítható helyi vagy helyi kötődéssel is bíró szereplők, akik kezdeményeztek, a 

projekteket sikerre vitték, akik a feladatokat koordinálták. Nagy kérdés azonban, mennyire 
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érzi őket magukénak a helyi közösség. Illetve, mi történik abban az esetben, ha az adott 

kulcsember bármilyen okból eltávozik a térségből, vagy esetleg meghal. 

„Minden kezdeményezés egy-egy személyhez kötődik, rendkívül meghatározók az úgynevezett 

kulcsszereplők”-  erősítette meg a fenti gondolatokat az egyik interjúalany. 

A helyi hősök természetrajzának leírásakor nem feledkezhetünk meg a közgazdaságtanban és 

a szociálpszichológiában jól ismert potyautas-szindróma működési mechanizmusairól. A helyi 

hős belső elhivatottsága és a közösség iránt érzett felelősségérzete, továbbá a közösség 

részéről megnyilvánuló elismerésigénye miatt, kívülről nem elvárható mértékű energiát fektet 

be tervei véghezvitele során. Ennek gyümölcseiből kockázatmentesen és energia 

befektetéseiknél nagyobb mértékben részesülnek a helyi hősök környezetében levők, a 

potyautasok. Vagyis a felek által elfogadott és hallgatólagos üzletkötés alapján zajlik a 

történet.  

Ha a kívülről jövő fejlesztési kísérletek megpróbálják kikerülni ezeket a helyi hősöket, akkor 

már eleve nagyfokú hatékonyságcsökkenéssel kell számolni, illetve a projekt fenntarthatósága 

eleve megkérdőjeleződik. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon a projektosztály magas politikai 

elkötelezettséggel bíró képviselői (elvétve hiénái), ugyan miért kerülnék ki a helyi hősöket? A 

helyi tapasztalataink alapján erre a kérdésre azt a választ tudjuk adni, hogy a helyi hősök 

világában a politikamentesség (a politikától való tisztes távolságtartás) és a pragmatizmus 

értékei uralkodnak. A projektosztály azon tagjainak, akik a fejlesztési források nagy részét 

szeretnék a saját zsebeikbe tenni, valóban érdemes elkerülni ezeket a „furcsa helyi 

embereket”, akik szelektálni akarnak a külső források beengedése kapcsán, ahelyett, hogy 

feltétel nélkül örülnének a „külső segítő szándéknak”.  

 

7. Projektvezetők és projektírók kasztja – „projektosztály”, mint a paternalizmus 

sajátos közvetítő rétege az államtól a helyi szintig 

A projektosztály képviselői az állami paternalizmus sajátos közvetítő rétegének tekinthetők a 

bürokrácia mellett. Egyik interjúalanyunk kifejtette, hogy szerinte a fejlett világban 

mindenhol kialakult a projektosztály, akik a politikával szoros kapcsolatban vannak. Ők 

gyakorlatilag a fejlesztési projektekből élnek. Az Ormánságban is van rá példa, hogy nem a 

helyi szükségletek a fontosak, hanem az a lényeg, hogy egy megvalósító szervezet 

idetelepedik, és programokat bonyolít úgy le, hogy nem is ismeri igazán a térséget (Szabó, 

2012). E sorok írói annyiban egészítik ki a fentebbi meglehetősen találó megjegyzést, hogy a 

„projektosztály” tagjai felfoghatók egyfajta közvetítőknek, mediátoroknak, akik a makroszint 

és a mikroszint közötti kapcsolattartást szolgálják, tehát egyfajta középszintet jelentenek. 
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Ezért nem várható el tőlük a folyamatos helyben lakás. A kétlakiság viszont már igen, amikor 

a projekt megvalósítása folyik. E nélkül valóban kudarcra vannak ítélve a fejlesztési projektek 

maguk is, de hogy fenntarthatatlanok lesznek, annak a valószínűsége 1-hez közelít. Nem 

szándékolt hatásként a függőség kultúrája alakul ki (Garcilazo, 2011), hasonló 

szimptómákkal, melyek a közvetlen állami redisztribúció jól ismert következményei voltak, a 

területi fejlettségbeli különbségek mérséklése céljából, akár a rendszerváltozás előtt, akár azt 

követően (Rechnitzer, 2011). 

 

8. Bürokrácia, mint a paternalizmus ódivatú, HGF-től idegen fenntartója 

A legális helyi foglalkoztatás bővítés szinte minden formájával kapcsolatosan a válaszadók 

megfogalmazták azokat az adminisztratív szabályozási gátakat, amelyek az állami szinttől 

egészen az önkormányzatokig fojtják meg a helyi kezdeményezéseket és kísérleteket. Jól 

érzékelhető, hogy a hazai állami bürokrácia jövőképében fel sem sejlik az a „vidéki világ”, 

ami a helyi gazdaság és a helyi foglalkoztatás terepe lenne (Péti et al., 2102). A 

túlszabályozottság a bürokrácia lételeme Kelet-Közép-Európában. Az egyik külföldi 

tulajdonú vállalkozás vezetője mondta el, hogy „A magyar törvényeket nem tartom 

hatékonynak a túlzott bonyolultságuk miatt, továbbá, hogy nem elég szigorúak a 

törvényszegőket sújtó szankciók.” 

 

9 Tőkehiány, mint a paternalizmust duzzasztó tényező 

A tőke, ami alatt nem csak pénztőkét, hanem társadalmi és természeti tőkét is értünk, 

meghatározó jelentőségű a HGF számára. A pénztőkével kapcsolatban azzal is tisztában kell 

lennünk, hogy ez nem csak helyben keletkezhet. Attól is függ a helyi rendelkezésre álló tőke 

nagysága, hogy mekkora az elvonás, illetve a visszzajuttatás mértéke. Ez kizárólag az aktuális 

állami vezetés által kialakított beszedési-elosztási rendszer függvénye. A nagyobb elvonás 

egyértelműen nagyobb állami paternalimust jelent. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban több 

interjú alany fogalmazott meg lényeges gondolatokat: 

„Közgazdasági alapvetés, hogy szükség van tőkére. Tőke nélkül nem lesz fejlesztés. Ha belül 

nem alakul ki tőke, akkor kívülről lehet/kell pótolni. A tőke alatt a megfelelő ismereteket is 

értenünk kell, vagyis megfelelő képzettségű emberekre is szükség van” – állapította meg 

helyesen az egyik interjúalanyunk.  

„A helyi gazdaságfejlesztés fontos eleme, hogy a meglévő erőforrásokat tartsuk belül. E 

mellett figyelni kell arra, hogy olyan külső forrásokat engedjünk be, ami nem tesz 

kiszolgáltatottá. Ha csak külső forrásból tartható fenn egy program, akkor az nem lesz 
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fenntartható. Tehát a külső forrás nem generálisan rossz, de a külső forrásnak a belső 

erőforrások hasznosítását, kellene segítenie” – következtetett egy másik interjúalanyunk. 

A tőkehiány a kapitalista fejődés kezdete óta általános problémája az Elbától keletre fekvő 

kelet-közép-európai térségnek. Kétségtelen, hogy a helyi foglalkoztatás bővítés 

legoptimálisabb forrása a felhalmozott helyi pénztőke és egyéb tőkefajták működésbe hozása 

lenne. Ennek hiányában kétségtelenül külső forrásokhoz lehet/kell a helyieknek nyúlni.  

A humántőke, esetünkben a jelentős helyi ismeretekkel rendelkező innovatív embereket 

jelenti, akik képesek felmérni a helyi erőforrásokat, és helyi hősökként működésbe hozni 

azokat. Mint fentebb kifejtettük a helyben tartásuk kulcskérdés. Hiányuk esetén érdemes csak 

külső forráshoz nyúlni. A bevándoroltatásnak, vagy az egykor elvándorlók hazatérésének 

(hazalátogatásainak) ugyanúgy vannak lehetőségei és veszélyei is, mint a pénztőke 

importjának.  

 

10. Összefoglalás 

Az EU fiatalabb és egyben periférikus tagállamai közé tartozó Magyarországon a vidék 

helyzete, a jelentősebb területi fejlettségbeli különbségek létezése miatt, élesebb kérdésként 

merül fel, mint a centrumterületeket alkotó régi tagállamokban. Az élhető (kicsi, zöld, 

aranyos, fenntartható) vidék megteremtése alapvető cél, amely a helyi gazdaságfejlesztés 

(HGF) révén segíthető elő.  

Az ún. kelet-közép-európai térségben mély gyökerei vannak a paternalizmusnak. A 

paternalista vidék ideáltípusának továbbélési lehetőségeit a HGF foglalkoztatás-bővítő 

céljának kontextusában vizsgálva, legfontosabb tényezőként, helyi hősöket fedeztünk fel. Ők 

az államtól független paternalizmus újfajta képviselői lettek. Természetrajzukhoz 

hozzátartozik, hogy bár a paternalista hagyományok továbbvivőinek foghatók fel, mégis 

jelentős szerepük van a romboló jellegű külső (állam, bürokrácia, projektosztály képviselői) 

hatások mérséklésében. Ezért konfliktusokat vállalnak fel, akár a központi hatalmat képviselő 

bürokráciával szemben is.  

A helyi mértékadó személyek véleménye és tapasztalatai sajátos képet mutatnak a mai vidék 

összetett helyzetéről, még e csekély számú példán keresztül is. A vizsgált nyolc térség közül 

hétben az önkormányzati intézmények számítottak a legnagyobb foglalkoztatónak, a 

közszolgáltatások ellátása keretében. Érdekes módon a mélyinterjú alanyok nem láttak 

további foglalkoztatás bővítési lehetőséget a közintézményekben. Ez hallgatólagosan azt is 

jelentheti, hogy már jelenleg is túlfoglalkoztatás zajlik ott.  
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Az új keletű közmunka megítélése azonban rendkívül széles skálán mozgott a kutatásunk 

fényében. Az egyik munkaadó interjúalanyunk határozott véleménye szerint a közmunkásokat 

el kell különíteni az alkalmazottaktól, mert rontják a munkamorált. Pedig szerinte a 

közmunkaprogram, mint olyan jó kezdeményezés is lehetne. A munka szerepének átalakulása 

és alacsony külső megbecsültsége okán, a munkavállalás helyett, az önfoglalkoztatás 

preferálása látszik járható útnak a HGF-ben. Meg kell jegyeznünk, hogy a helyszínek 

többségében, nemcsak a helyi hősök körében találtunk sikeres önfoglalkoztatókat.  

A paternalizmus egykori magyarországi jellegzetességei ma is fellelhetők. Meghatározó, hogy 

a hatalmi struktúrák olyan társadalmi rétegződésben rögzült életfeltételeket teremtettek 

vidéken – lásd a jobbágyság, a cselédség, az agrárproletariátus, ingázó ipari munkások, 

pályakezdő munkanélküliek életfeltételeit – amelyek erősen az önállóság, a 

vállalkozókészség, a felelősségtudat ellenében hatottak. Ha az államtól, az állami 

bürokráciától és a projektosztálytól független helyi hős jelenik meg az adott településen, 

akkor nagy esély van a sikeres vidékfejlesztésre, a HGF megvalósításra.  

A paternalista vidék jellegzetességei az önkormányzati intézmények és a helyi hősök szintjén 

jelentek meg. A paternalista jelleg erős önkormányzathoz (polgármesterhez) és helyi helyi 

hősöknek tekinthető vállalkozó szellemű személyekhez kötődik. Ezek a vonások erősen 

jellemzik Szarvast, Bazsit és Rimócot. Kevésbé érhetők tetten Fertődön.  

A belső erőforrások kiaknázására koncentráló helyi hősökön kívül a külső paternalizmus 

ellenszere az erős helyi kötődés mellett, a helyi tulajdon, a helyi tőke, a helyi intézmények, és 

a különleges minőségű helyi termékekben megnyilvánuló innovációs erő lehet.  
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7. A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS EGY MODELLJE25
 

 

ILLÉS SÁNDOR 

 

1. Bevezetés 

A Kornai János (2000) által leírt koraszülött jóléti állam szemünk láttára szenderül el. 

Napjainkban a kutatók közül az alternatív közgazdászok, geográfusok, területfejlesztők, 

szociológusok fejtik ki azon véleményüket, mely szerint a gazdaság nem tud úgy működni a 

válság kirobbanását követően, mint ahogy előtte. Szükség van egyfajta szemléletváltásra, 

egyes kezelési módok elhagyására, mások megerősítésére. Leginkább azonban az újdonságok 

észrevételére, továbbá végső soron az innovációk teremtésére van szükség (G. Fekete, 2001; 

Rapkay et al., 2013). 

A foglalkoztatottság alacsony szintje az egyik legnagyobb társadalmi-gazdasági probléma 

Magyarországon (Munkácsy F., 2011). Az átlagos értéket óriási területi különbségek alakítják 

ki. Minél kisebb területi egységeket tanulmányozunk, annál nagyobb területi differenciák 

bukkannak elő (Rechnitzer, 2011). Kutatásunkban azért választottuk ki a települési szintet, 

mert reményeink szerint így a problémák gyökeréig juthatunk el. 

 

2. A kutatás célkitűzései és módszerei 

A vizsgáltunk során – a munkaerő-piaci kihívásból következően – igyekeztünk megtalálni a 

követhető jó gyakorlatokat, valamint azok elméleti kereteit, hogy elterjesztésükkel 

ténylegesen érzékelhető, és szükségképpen fenntartható eredmények keletkezzenek a munka 

világában. Területfejlesztési oldalról közelítve a problémát – vagyis a foglalkoztatottság 

kritikusan alacsony mértékét – megállapíthatjuk, hogy az utóbbi évtizedek hazai 

gyakorlatában a külső erőforrásokra épülő fejlesztések domináltak, amik a helyi igényekhez 

nem, vagy nem teljesen idomultak (Németh, 2011). Ez miatt csak átmeneti fellendülést 

eredményeztek abban az időszakban, amíg a külső forrás folyamatosan érkezett. Az exogén 

fejlesztések fenntarthatósága elvétve valósult meg. E megközelítés ellenpólusaként az utóbbi 

néhány évben számos magyarországi településen kísérleteztek olyan belső erőforrásokra 

épülő fejlesztésekkel, melyek a helyben szunnyadó energiák kiaknázására, a helyi humán 

erőforrás mozgósítására épültek (Mezey, 2006; Frey, 2007; Bajmócy, 2011). A kutatásunkban 

mi egyértelműen a belső, helyi erőforrások feltárására építettünk. Ugyanakkor tudatában 
                                                 
25

 A hetedik fejezet módosított változatát a Munkaügyi Szemle 2014. júliusi száma fogadta el közlésre.  
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vagyunk annak, hogy a 2014-2020-as uniós tervezési és programozási időszakban jelentős 

szerep jut majd a CLLD (Community-Led Local Development) típusú, közösség által 

irányított helyi programoknak, amelyek a helyi gazdaság fejlesztésének és foglalkoztatás 

bővítésének letéteményesei lehetnek (Péti et al., 2012). 

Az ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék alkalmazott jellegű kutatásának 

helyszínei a húszezer főnél alacsonyabb népességszámú vidéki kisvárosok, falvak voltak 

szerte az országban, 2012-ben és 2013-ban. Azért választottuk ezt a településnagyságot, mert 

ezeken a településeken a legsúlyosabbak a foglalkoztatási és a fejlesztési problémák. 

Feltételeztük továbbá, hogy az országos politika gyakran mindent elsöprő befolyása 

elhanyagolható lesz a kisebb településeken, nevezetesen Bazsin, Besencén, Fertődön, 

Mórahalmon, Oszkón, Pásztón, Rimócon és Szarvason. Mélyebb célkitűzésként, a már hat 

éve tartó társadalmi-gazdasági válság megértését nevezhetjük meg (Lányi, 2010; Csaba, 

2011). A helyi gazdaságfejlesztés (HGF) egy aspektusának, nevezetesen a foglalkoztatás 

bővítésének, vizsgálatával a helyi és az általános foglalkoztatáspolitikát, valamint a társadalmi 

(területi) tervezést kívántuk szolgálni (Kígyóssy–Czene, 2012). Gazdasági-társadalmi-

kulturális szempontokból karakterisztikusan eltérő települések adták meg a lehetőséget arra, 

hogy a történeti fejlődésben gyökerező egyedi sajátosságok feltárásán túl, a nyolc kiválasztott 

település összevont elemzésével, nagy körültekintéssel, általánosítható következtetéseket 

vonhassunk le. 

A nyolc településen változatos módszertannal, a holisztikus szemlélet követelményeinek 

megfelelően végeztük a terepmunkát. Az összehasonlíthatóság érdekében egységes kérdőívvel 

gyűjtöttünk kvantitatív adatokat a helyi lakosság körében. Egységes mélyinterjú struktúrára 

alapozva kérdeztük ki a helyi meghatározó személyiségeket, értékes kvalitatív információkat 

nyerve ezzel. Módszertani kísérletként négy helyszínen fókuszcsoportos elemzést folytattunk 

le. Az információszerzés további eszközét pedig a terepbejárásaink során nyert 

megfigyelések, tapasztalatok és benyomások szisztematikus gazdaságföldrajzi szemléletű 

leírásai adták. 

 

3. Lokalizmus, lokálpatriotizmus és helyi gazdaság 

A helyekre alapozott fejlesztés a geográfiai tudás felértékelődését hozza magával (Garcilazo, 

2011), hiszen a hely, a lokalitás, központi kategóriája a geográfiának, a területek és a terek 

mellett. A lokalizmusnak, a helyekhez, településekhez való kötődésnek nemzetközi 

összevetésben is, rendkívüli ereje van Magyarországon. Ez egyrészt a lokálpatriotizmus erős 

hőfokában (Csepeli–Örkény, 1998), másrészt pedig a területi mobilitáson belül a településen 
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belüli költözések igen nagynak ítélhető mértékében (Hablicsek–Illés, 1995) nyilvánul meg. A 

lokálpatriotizmus azonban már nem kötődik szükségszerűen egy helyhez, az egy településen 

lakáshoz, a generálisan növekvő migráció és cirkuláció miatt (Illés–Kincses, 2012). A 

növekvő egyéni térpályák következtében egyre táguló térrészt tartanak helyinek a mobil 

személyek (Carson–Koch, 2013). 

A gazdaság helyi dimenzióinak újrafelfedezése, a régió alapú fejlesztéspolitika kudarcának 

nyilvánvalóvá válásával párhuzamosan történt meg az Európai Unióban (Barca, 2009). 

Korábban a területi kiegyenlítődés, a területi kohézió volt a végső célja a regionális léptéket 

előtérbe helyező fejlesztési politikáknak. A HGF ugyanakkor immanens jellegzetességeiből 

következően szükségszerűen növeli a területi különbségeket. A HGF aktorainak ezt a 

jellegzetességet lesz a legnehezebb elfogadtatnia a térségi és az országos szereplőkkel. Csak 

bizonyos települések képesek a több lábon állás stratégiáját követve, diverzifikálni, ezáltal 

kevésbé sérülékennyé tenni a helyi gazdaságot. A többiek szinte törvényszerűen, és 

remélhetően csak relatív mértékben, le fognak maradni.   

 

4. A HGF definíciós problémái 

A lokális foglalkoztatás kérdésköréhez szorosan kapcsolódik magának a helyi gazdaságnak és 

a helyi gazdaságfejlesztés problematikáinak sokszínűsége. Sokan és sokféleképpen tettek 

kísérletet a HGF fogalmának általános és egzakt meghatározására Magyarországon és azon túl 

is. A magyarországi szakirodalomban megjelenő definíciókat Váry (2013) szedte csokorba és 

arra a megállapításra jutott, hogy a HGF fogalma még mindig nem tisztázott. Nem vette észre, 

hogy a nemzetközi kísérletekhez hasonlóan, a hazai törekvések is elve kudarcra voltak ítélve 

(Walburn, 2011), hiszen a HGF-ben éppen az egyediség nagyszerűsége a lényeg. Mi azt a 

közelítést fogadtuk el a kutatásunk kiindulópontjául, mely szerint a helyi gazdaság, a 

gazdaságnak az a legalsó működési szintje, ahol közvetlenül összekapcsolódhat a termelés és 

a fogyasztás. 

 

5. A helyi gazdaság egy fejlesztési modellje 

A definíciós problémák mellett, egyes elméleti megközelítések, a nem piaci tényezők 

növekvő súlyát vetítették előre a rendszerváltozás idején (Faragó, 1990) a HGF-ben. Ezt a 

jellegzetességet támasztotta alá Lányi András (2010) kutatása is, aki végső célként egy 

modellt kívánt felvázolni. A nem csak piaci alapon nyugvó atipikus (Koltai, 2011) 

foglalkoztatási formák között is kereste a gazdasági aktivitás bővítésének a lehetőségit az 

alkalmazott kutatásunk. 
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Terepmunkán alapuló kutatásunkban megtaláltuk és leírtuk a felfedezett jó gyakorlatokat 

(Handlerné et al., 2012; Szabó, 2012). Azonban az elsődleges eredményeket bemutató 

műhelyvitáink során arra a megállapításra jutottunk, hogy akkor tudnánk hatékonyan 

szolgálni a HGF ügyét, ha nem egyszerűen csak egyedi példákkal rukkolnánk elő, hanem 

általánosításra is törekednénk. Szintetizálási törekvéseink első részében azonosítottuk a vidéki 

Magyarországra korlátozódó HGF sikerességéhez szükséges nélkülözhetetlen elemeket. A 

gyakorlati szakemberek a belőlük keverhető koktélok sokaságát állíthatják elő, a helyek 

egyediségének megfelelően.  

Nem titkolt törekvésünk a sikertelenség, a kudarc elemeinek a feltárása is, melynek alapján a 

jó gyakorlatok gyűjteménye mellett, a rossz gyakorlatok kompendiuma is összeállhat. Ez 

azonban további kutatások tárgya lesz számunkra, mert az általunk vizsgált nyolc település 

inkább a sikeresek kategóriájába sorolható. 

Az általánosító szintetizáló munkálataink második fázisában egy modell megalkotása volt a 

célunk. Kísérletünk nem volt szakirodalmi előzmények nélküli. Bartke (2004) és szerzőtársai 

tervezési célzatú, egyensúlyi viszonyokon nyugvó modellezést végeztek a kistérségi 

fejlesztések megalapozásához. Felismerték, hogy a kistérségi tervezés során részben a terület 

belső adottságaiból kell kiindulni. Kutatásunk annyiban folytatása az elődökének, hogy mi is 

a belső erőforrások kiaknázására helyeztük a hangsúlyt. Modellalkotásunk vezérfonalául 

azonban nem a területi egyensúly eszményének gyakorlatba ültetését választottuk, hanem 

éppen az egyensúlytalanságokat növelő, cél-racionális HGF kialakítását. A modellalkotás 

előzetes eredményét közöljük alább, abból a nem titkolt célból, hogy elméleti és gyakorlati 

diskurzust váltsunk ki ezzel.    
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1. ábra A helyi gazdaságfejlesztés egy  modellje 
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Az 1. ábrán felvázolt fejlesztési célzatú modell egyértelműen nyitott rendszerként 

értelmezhető, hiszen a belső világból lehetőség van a külső világba kijutni, illetve fordítva is. 

A modell magvát szűrő rétegek választják el a külvilágtól, a földrajzi szférák (pl. kőzetburok, 

vízburok, légburok) analógiájára. A külső (exogén) és a belső (endogén) szférák határán olyan 

erők működnek, mint Jólét, Biztonság és Fenntarthatóság. A modellben négy központi 

kategória kristályosodott ki: 

-I. Helyi termékek 

-II. Helyi hősök 

-III. Helyi intézmények 

-IV. Lokálpatriotizmus 

 Ezek mintegy kijelölik a – jelen állás szerint – síkban értelmezett (kétdimenziós) modellünk 

centrumát és sarokpontjait. Modellünk lényegéhez tartozik, hogy szektor-semleges, tehát 

nincsenek specifikus mezőgazdasági, ipari vagy szolgáltató ágazatbeli vonatkozásai. A modell 

további jellegzetessége, hogy gazdasági ciklusoktól is függetlennek tekinthető. Tehát 

konjunktúrák idején, vagy válságok pusztításakor sem módosulnak az elemei. Normatív abból 

a szempontból a modell, hogy a jólét-biztonság-fenntarthatóság eredménycéljaihoz, világos és 

rögzített kívánalmaknak megfelelő, helyi politikákat rendel hozzá. Hangsúlyozzuk, hogy 

geográfiai szemléletünkből adódóan, az elemek térbeli elrendezése adja a modell 

értelmezésének és alkalmazásának a kulcsát. A HGF-et tervezve, megvalósítva, akár 

kívülállóként, akár a modell bizonyos elemének szereplőjeként, az Olvasó el tudja magát 

helyezni e gondolati konstrukcióban. Ezáltal rögtön feltárul a pozíciója, a többi szereplőhöz 

való viszonya, és a kölcsönhatások egy még belátható és kezelhető rendszere. Modellünk 

legnagyobb hiányossága, hogy az elemek közötti kapcsolatok jellegére, erősségére, irányára, 

időbeliségére nem utal. Mentségül annyit hozhatunk fel, hogy a hiányosságok kiküszöbölése, 

csak minden egyes elem kimerítő tárgyalása által lenne lehetséges. Ennek megkísérlése 

azonban szétfeszítené a dolgozat kereteit. Itt mindössze a négy központi kategóriáról szólunk 

érintőlegesen. Ezeken túl puszta leírásra korlátozódik a tanulmány.      

 

5.1. Helyi termékek 

Értelmezési keretünkben nem tekinthető helyi terméknek az összes helyben előállított áru. 

Még az egyediség sem elégséges kritérium, tehát amikor máshol elő nem forduló termék 

bukkan fel az adott helyen. Az egyediséghez hozzá kell tartoznia a különleges minőségnek is, 

melyet a helyieknek és a külvilágnak egyaránt el kell ismernie. A helyi termék lehet materiális 

és immateriális is.  
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Kutatásunk során materiális helyi termékekre találtunk több példát, úgy, mint a szarvasi 

kávéfőző, fertődi szörp, mórahalmi zöldség, pásztói Irsai szőlő, cserkeszőlői gyógyvíz. 

Gyakorlatilag a falusi- és gyógyturizmus termékei is mind ide sorolhatók (Michalkó, 2007), 

továbbá a helyi forrásokból származó energiatermelés (Munkácsy B., 2011) is. A helyi 

termékek többsége nem lehet tömegtermék. Kétségtelen, hogy az egyediség varázsához a kis 

szériák és a kézműves technológiák tartoznak. Ugyanakkor az egyedi és különleges minőségű 

termékek képződhetnek tömegtermelés eredményeképpen is. Ez esetben az eredet és a 

márkavédelmet már nem lehet helyi szintről teljes körűen biztosítani.  

Az immateriális helyi termékek közé a helyi legendák, mondák és mítoszok tartoznak. Ilyen 

például a fertődi Esterházi-kastély fel nem újított részében található szellemszoba, mely ütött-

kopott bútorainak díszítéséből még a nappali fényben is spirituális erő áradt. Vagy, Pásztó 

hasznosi részében még mindig megvan annak az asszonynak az emléke, akinek házában 

megjelent Szűz Mária. Beszámolója csodaszámba ment egykoron, hiszen a „szent asszony” 

hitelességét sem a katolikus egyház, sem a dolognak híre menvén, számtalan látogatójának 

egyike sem kérdőjelezte meg. 

 

5.2. Helyi hősök 

Modellünk második sarokpontját a helyi hősök adják. Kutatásunk alapján ők tekinthetők a 

foglalkoztatáspolitika első számú helyi partnereinek (László, 2011). Mindegyik kutatási 

helyszínen igen nagy hangsúlyt kapott a helyi gazdaság fejlesztése kapcsán a személyiségek, a 

kulcsszereplők, az innovátorok szerepe. Olyan jól azonosítható helyi vagy helyi kötődéssel is 

bíró szereplők voltak jelen, akik kezdeményeztek, a projekteket sikerre vitték, akik a 

feladatokat koordinálták, a végrehajtást ellenőrizték. „Minden kezdeményezés egy-egy 

személyhez kötődik, rendkívül meghatározók az úgynevezett kulcsszereplők”- erősítette meg a 

fenti gondolatokat az egyik interjúalanyunk. 

A helyi hősök természetrajzának leírásakor nem feledkezhetünk meg a közgazdaságtanban és 

a szociálpszichológiában jól ismert potyautas-szindróma működési mechanizmusairól. A helyi 

hős belső elhivatottsága és a közösség iránt érzett felelősségérzete, továbbá a közösség 

részéről megnyilvánuló elismerésigénye miatt, kívülről nem elvárható mértékű energiát fektet 

be tervei véghezvitele során. Ennek gyümölcseiből kockázatmentesen és energia 

befektetéseiknél nagyobb mértékben részesülnek a helyi hősök környezetében levők, a 

potyautasok. Vagyis a felek által elfogadott és hallgatólagos üzletkötés alapján zajlik a 

történet.  
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Ha a kívülről jövő fejlesztési kísérletek hordozói, nevezetesen a projektosztály képviselői, 

megpróbálják kikerülni ezeket a helyi hősöket, akkor már eleve nagyfokú 

hatékonyságcsökkenéssel kell számolni, illetve a projekt fenntarthatósága eleve 

megkérdőjeleződik. A helyi hősök világában többnyire a politikamentesség (a politikától való 

tisztes távolságtartás) és a pragmatizmus értékei uralkodnak. A projektosztály azon tagjainak, 

akik a fejlesztési források nagy részét szeretnék a saját zsebeikbe tenni, valóban érdemes 

elkerülni ezeket a „furcsa helyi embereket”, akik szelektálni akarnak a külső források 

beengedése kapcsán, ahelyett, hogy feltétel nélkül örülnének a „külső segítő szándéknak”.  

Az ún. kelet-közép-európai térségben mély gyökerei vannak a paternalizmusnak. A helyi 

hősök az államtól, az állami bürokráciától, projektosztálytól független kulcsszemélyek, a 

paternalizmus újfajta megnyilvánulásai lettek. Bár a paternalista hagyományok 

továbbvivőinek foghatók fel, mégis jelentős szerepük van a romboló jellegű külső (állam, 

bürokrácia, projektosztály képviselői) hatások mérséklésében. Ezért konfliktusokat vállalnak 

fel, akár a központi hatalmat képviselő bürokráciával szemben is.  

A helyi hősök aktivitását szemlélve és elemezve, véglegesen le kellett számolnunk a 

közösségi döntéshozatal és cselekvés mindenhatóságának illúziójával. A polgármesterként, 

volt termelő szövetkezeti értelmiségként, vállalkozóként, vagy akár visszatérő helyi 

fiatalokként felbukkanó helyi hősök tevékenységének végső célja nem az egyéni 

profitmaximalizálás, hanem a közösség jólétének növelése volt. Ugyanakkor a súlyos 

döntések meghozatalakor féltékenyen őrködtek a schopenhauer-i szabad egyéni akaratuk 

szinte korlátlan érvényesülésében. Egyértelműen elitista módon viselkedtek az esetek 

többségében. 

 

5.3. Helyi intézmények 

Modellünk harmadik, és egyben a külső egyenlő szárú háromszöget bezáró sarokpontját a 

helyi intézmények adják. Ezek közé tartoznak az önkormányzatok, a helyi civil szervezetek, a 

helyi közép- és kisvállalkozások és a helyi pénzintézetek. Kutatásunk alapján, az 

önkormányzatok tekinthetők a foglalkoztatáspolitika kiemelt helyi partnerének, az 

intézmények közül (László, 2011). 

A vizsgált nyolc térség közül egyet, a legnagyobb népességű Szarvast, kivéve mindegyikben 

az önkormányzati intézmények számítottak a legnagyobb és legstabilabb foglalkoztatónak, a 

közszolgáltatások ellátása következtében. A mélyinterjú alanyok nem láttak további 

foglalkoztatás bővítési lehetőséget a közintézményekben. Ez azt is jelenti, hogy jelenleg a 

foglalkoztatás, némely esetben – vitatott – túlfoglalkoztatás, végső soron állami forrásokból 
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finanszírozott. Az önkormányzati (állami) foglalkoztatás meghatározó jellege egyértelműen a 

paternalista hagyományokat erősíti egyrészről, másrészről pedig az ott munkavállalókat 

kiszolgáltatottá teszi. Az állami redisztribúció mértékének esetleges csökkenésével, a helyi 

túlfoglalkoztatás fenntarthatatlanná válik. Az önkormányzati keretekben folyó 

közfoglalkoztatás szükségességét kevesen kérdőjelezték meg, viszont a mértékét túlzottnak, 

gyakorlatát pedig rendkívül szerteágazónak tartották. Pillanatnyilag jobb megoldás híján 

azonban el tudták fogadni. 

 

5.4. Lokálpatriotizmus 

A három sarokponttal kijelölt értelmezési tartomány szívében – negyedik nélkülözhetetlen 

elemként – a lokálpatriotizmus vagy másképpen fogalmazva a lokalizmus terül el. Ez nem 

egyszerűen a hely szeretetét vagy a hely iránti elkötelezettséget jelenti, hanem az általunk is 

elfogadott, a termelés és fogyasztás egyes elemeinek összekapcsolódását az adott térségben. 

Véleményünk szerint, ez esetben a fogyasztási oldalt kell kiemelni, ahol a tudatos fogyasztás, 

a tudatos fogyasztói magatartás adja a helyi gazdasághoz kapcsolódó lokálpatriotizmus 

magvát. 

 A lokálpatriotizmus terrénumát a belső háromszög adja meg, melynek felső sarokpontjában a 

tőketeremtő, tőkevonzó képesség található meg. Jobboldali szegletében az érdekérvényesítési 

képesség, bal oldali szegletében pedig az emberi erőforrást teremtő, és emberi erőforrást 

vonzó képesség helyezkedik el. A tőkével és az érdekérvényesítéssel kapcsolatos sarokpontok 

által kijelölt egyenesre, a hatalommal való felruházás (empowerment) absztrakt fogalma 

tehető. Az érdekérvényesítéssel és az emberi erőforrással kapcsolatos képességek közötti 

egyenesen, az önrendelkezés (autonomy) fogalma található. Az emberi erőforráshoz 

kapcsolódó képességek és a tőkével kapcsolatos képességeket összekötő egyenesre, a 

kapacitásépítés-kapacitásteremtés (capacity building) került.  

 

5.4. Helyi politikák leírása 

A hatalommal való felruházás egyeneséből kifelé indulva a helyi piacokon, helyi 

(kereskedelmi láncoktól független) boltokon keresztül jutunk el a helyi gazdaságpolitikához, 

ami már a belső (endogén) erők egyik utolsó tartománya a külvilággal történő érintkezési 

szférába is átcsapva. Másodszorra, az önrendelkezésből kifelé indulva az öngondoskodáson 

(önellátás, barter, kaláka) és önfoglalkoztatáson keresztül érünk el a helyi 

társadalompolitikához, amibe beleértjük az oktatás-, kultúr- szociális és migrációs politikákat. 

Harmadszorra, a kapacitásépítésből kiindulva, a hagyományőrzés-hagyományteremtés, 
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valamint az innovációteremtés-innovációvonzáson áthaladva jutunk el a helyi 

környezetpolitika felé. 

A helyi gazdaságpolitikáknak egyszerre kell szolgálniuk a piacvédelmet a külső erőkkel 

szemben, és a hely kifelé mutató expanzióját a helyi termékek külső piacra juttatásáért. A 

helyi társadalompolitikáknak a helyi emberi tőke fenntartása, növelése és reprodukciója 

érdekében, az autonómia kifelé irányuló expanzív erősítését, terjesztését és a külső erőkkel 

szembeni önrendelkezés védelmét egyaránt szolgálnia kell. A helyi környezetpolitikának a 

tájrehabilitáció és a természetbarát gazdálkodás eszközeivel a fenntartható fejlődést kell 

szolgálnia, mintát nyújtva a külvilág felé.  

A belső (endogén) és a külső (exogén) szférák találkozásának határtartományát a három 

legáltalánosabbnak tekinthető, egymással is kölcsönhatásban működő, a helyi gazdaság 

fejlesztésének végeredményét kijelölő, cél-racionális fogalmak töltik ki: nevezetesen a jólét, a 

biztonság és a fenntarthatóság. Tehát a HGF-nek a helyiek jólétének megvalósítása irányába 

kell hatnia. Ennek megvalósítása során nem csorbulhat a helyiek aktuális biztonsága és a 

jövőbeli fejlődésük potenciálja sem. 

 

6. Összefoglalás – Következtetések 

Az alkalmazott kutatás helyszínei nyolc darab húszezer főnél alacsonyabb népességszámú 

vidéki kisváros, falu volt Magyarországon, 2012-2013 folyamán. A HGF egy aspektusának, a 

foglalkoztatás bővítésének, vizsgálatával a helyi és az általános foglalkoztatáspolitikát, 

valamint a társadalmi (területi) tervezést kívántuk szolgálni. 

A lokális foglalkoztatás kérdésköréhez szorosan kapcsolódik magának a helyi gazdaságnak és 

a helyi gazdaságfejlesztés definíciós és modellezési problematikáinak sokszínűsége. A 

modellépítéshez vezető szintetizálás során azonosítottuk a vidéki Magyarországra korlátozódó 

HGF sikerességéhez szükséges nélkülözhetetlen elemeket. Pusztán ebből a listából, a 

gyakorlati szakemberek a HGF koktélok sokaságát állíthatják elő, a helyek egyediségének 

megfelelően. Az általánosítás folytatásaként egy modellt építettünk fel. A helyi gazdaság 

fejlesztési célzatú modellje nyitott rendszer, szektor-semleges, gazdasági ciklusoktól 

független és normatív rendszerként értelmezhető.  

A modell centrumát négy központi kategória adja, nevezetesen a helyi termékek, helyi hősök, 

helyi intézmények és a lokálpatriotizmus. Ezeket körbeveszik a helyi politikákhoz vezető 

elemek. A modell belső világát szűrő rétegek választják el a külvilágtól. A belső (endogén) és 

a külső (exogén) szférák határtartományában három cél-racionális fogalom található, melyek 
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a helyi gazdaság fejlesztésének végeredményét adják meg, a jólétet, a biztonságot és a 

fenntarthatóságot. 
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