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1. A vidék és a vidékfejlesztés fontossága
A jegyzet első fejezetében a vidék fogalmának és lehatárolásának nehézségeivel fog
megismerkedni az olvasó, hiszen sem külföldön, sem Magyarországon nem alkottak még olyan
vidékfogalmat, amelyet a szakemberek többsége egyöntetűen elfogadna. A vidék fogalmi
megközelítése mellett kiemelten fontos a vidékfejlesztés fogalmának körbejárása, annak
megismerése, mivel a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kulcsfontosságú szerepet tölthet be
azzal, hogy innovációkat generál a természeti erőforrások használatának optimalizálására, a
munkahelyek és az emberek számának vidéki térségekben való növelése céljából. Leírásra kerül
a vidéki térségek funkcióinak jellemzése és a vidékfejlesztés és területfejlesztés közötti
kapcsolat illetve különbség értelmezése is.

1.1. A vidékkel való törődés kibontakozása, okai, a vidék fogalmi
megközelítése
A vidék fogalomkörével és lehatárolásával kapcsolatos első gondolatok az Amerikai
Egyesült Államokban jelentek meg. Az 1910-es népszámlálás során az Egyesült Államok
Népszámlálási Hivatala (US Census 1910) minden olyan helyet vidékinek tekintett, ahol a
lakónépesség száma nem haladta meg a 2500 főt, illetve ahol a beépítetlen tájak határozták
meg a földhasználatot. A 2500 fős határérték a legtöbb államban máig érvényes, de mellette új
kritériumként jelent meg a 999 fő/négyzetmérföld alatti népsűrűségi mutató is. A
tengerentúlon már az 1940-es években vidékfejlesztési típusú támogatási rendszereket
dolgoztak ki, az első vidékfejlesztési törvényt (Rural Development Act of 1972) pedig 1972ben fogadták el, melyet követett egy 1980-ban íródott törvény (Rural Development Policy Act
of 1980), amely nemzeti szintű vidékfejlesztési stratégia elkészítését írta elő (in.: Kovács et al.,
2015). Többek szerint a gyakorlati alkalmazásban használt vidékfogalmak egyrészt rossz
kérdésfeltevésen alapultak, másrészt a küszöbértékek (népességszám, népsűrűség) megadása
alkalmatlannak bizonyult a vidéki területek lehatárolására.
A vidékfejlesztés történeti visszatekintésben a népi írók a két világháború közötti
tevékenységét tekintik kiinduló pontnak, akik a maguk eszközeivel sürgették a vidék halmozott
hátrányainak felszámolását, és mozgalmat indítottak el ennek érdekében. Jellemző műfajuk volt
a szociográfia, vagyis a tudományos és egyben irodalmi igénnyel megírt, társadalmi kérdéseket
boncolgató – elsősorban egy társadalmi csoport életét bemutató – leíró tanulmány.
A vidék – mint fogalom és mint komplex környezeti rendszer – egyszerre több
tudományterület érdeklődések a középpontjában áll, már régóta a vidéktudományok központi
elemét jelenti (Pratt, 1996). Egy térbeli egységre utal, de jelentéstartalma számos természetitáji, társadalmi-kulturális és gazdasági vonatkozást is magában foglal. Egy olyan fogalomról
van szó, amelyet mindannyian ismerünk, de senki sem tudja azt precízen definiálni (Weisheit
et al., 1995).
Ennek okait Fehér Alajos a következőkben foglalta össze:
1. sokféle vidékkel kapcsolatos fogalom (vidéki jelleg, vidéki település, vidéki terület stb.)
forog és keveredik a szakirodalomban és a gyakorlatban is,
2. a definíciók nagyobb részében keveredik az általános megfogalmazásra törekvő és a
szakma-specifikus (szakpolitikai) igény,
3. felfogásbeli különbség van az európai és az észak-amerikai koncepciók között, mert az
előbbiek a vidék meghatározása felől közelítenek, míg az utóbbiak a városi területek
mind pontosabb lehatárolására törekszenek (Fehér, 1998).
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Az első két ok kétségtelenül alapvetően meghatározza az eddigi próbálkozások kudarcát, míg
a harmadik megállapításán az idő részben már túlhaladt, hiszen mindkét kontinensen létezik ma
már mindkét megközelítés. Farkas (2010) szerint inkább a nemzetközi szinten
összehasonlítható, földrajzi-statisztikai alapegységekre rendelkezésre álló adatok hiányát kell
kiemelni, amelyek megléte nélkül lehetetlen egy ilyen meghatározás megalkotása.
A nemzetközi és a hazai szakirodalom a vidéket (rurális térséget), a városi (urbánus térség)
ellentéteként határozza meg. A magyar nyelvben a vidék szó egy viszonyt fejez ki: város és
vidéke. Vidék az, ami nem helyi, vidéki az, aki nem helybeni. A vidék szóban egy aláfölérendeltségi viszony is kifejezésre jut: Budapest a főváros, ami fontos és a vidék, ami
kevésbé fontos (Buday-Sántha, 2011).
Kevésbé tudományos megközelítések szerint negatív megfogalmazással illetik a vidéket,
mely szerint „minden vidék, ami nem város” (Quendler, 1986). A vidék az a téregység, amely
még „nem esett áldozatául az urbanizálódás dühének”, „ahol még van tér és van levegő”
(Boros, 2001).
Az angol rural szót magyarul vidéknek fordítottuk, mely elsősorban mezőgazdasági
jellegű területet, falusias térséget jelent és az attól eltérő sajátosságú területek esetében a
vidék szó elé tett jelzővel (pl. iparvidék) különböztetjük meg azokat (Buday-Sántha, 2011).
Számos kutató szintén a mezőgazdasággal1 azonosítja a vidék fogalmát. Magda és Marselek
(2010) szerint azonban napjainkra ez megváltozott, mivel hazánkban az 1960-70-es években
azonosították a vidéket a mezőgazdasággal. A Thünen- modell alapján a vidéki lét alapvetően
a térben meghatározott sajátos régiókhoz, helységekhez kapcsolódik. A vidéki helyek bármely
értelemben csak akkor léteznek, ha vannak városok, nagyvárosok (Fehér, 2005).
Az Európai Tanács Vidéki Térségek Európai Chartájának (1996) megfogalmazása szerint
a vidéki térség olyan szárazföldet, belső vagy tengerparti területet jelent, amely a kisvárosokat
és falvakat is magába foglalja, gazdaságilag, szociálisan egységes egészet alkot és
összehasonlítva a városi térségekkel számottevően alacsonyabb a lakosság, a gazdasági
tevékenységek, a szociális és kulturális struktúrák koncentrációja, a terület nagyobb részét
mezőgazdasági, erdészeti, természetvédelmi és kikapcsolódási célokra használják fel.
Az EU vidék-definíciója szerint a községi jogállású települések mellett a tízezernél nem
nagyobb lélekszámú városokat és azokat a térségeket tekintjük vidékinek, ahol az országos
átlagnál nagyobb a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya és nagyobb az agrárgazdaság súlya.
Ezeken a területeken kisebb a zsúfoltság, a gazdasági tevékenység szorosan kötődik az élő
környezethez, a népesség foglalkoztatásában és a gazdaságban jelentős a mezőgazdaság
szerepe.
Waldorf úgy vélekedett, hogy az urbánus (városi) és rurális (vidéki) térségek éles elkülönítése
hibás koncepció, s ehelyett az egyes térségek „vidékiességi fokozatának”, ún. „relatív
ruralitási indexének” megalkotását javasolta. E mutatószám alkalmazásának előnye lehet,
hogy bármilyen területi szintre alkalmazható, nem kell új népsűrűségi vagy egyéb

Spitzer (1980) megfogalmazásában a vidék önálló társadalmi-gazdasági struktúrával rendelkező téregység,
amely magába foglalja a mezőgazdaságot, erdőgazdaságot, vadászatot, halászatot, továbbá az idegenforgalom
jelentős részét, valamint a vízgazdálkodást és a hulladékgazdálkodást. Későbbi kutatásai során megállapította,
hogy a vidék fogalmának meghatározása tudományközi feladat, ezért érthető, hogy a kutatók sokszor más és más
súlypontok szerint kezelik a fogalmat.
Cloke (1985) szerint is a vidékre általánosan jellemző a mezőgazdasági, erdészeti célú és extenzív földhasználat,
a kihasználatlan földterületek nagy aránya és azok a kistelepülések, amelyek épített környezete szorosabb
kapcsolatban áll a tájjal, valamint a lakosság identitása és attitűdje, a természeti környezetet tisztelő, ahhoz
alkalmazkodó magatartásmód.
1
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küszöbértékeket meghatározni, a ruralitás fokát időben is összehasonlíthatóvá teszi, valamint
integrálja a vidékiség összetettségét.
A vidék nem más, mint egy sajátos életforma, míg vannak, akik fejlesztéspolitikai aspektusból
közelítik meg a fogalmat, és vidéki területnek minősítenek minden periférián elhelyezkedő,
kevésbé lakott területet, amely a fejlesztések középpontjában áll (Wytrzens, 1994).
Mások szerint a ruralitás alapvetően sztereotípiákon keresztül határozható meg, vagyis az
emberek tudatában lévő mentális térkép alapján tekinthetők bizonyos földrajzi egységek
vidéki térnek.
A vidék módszeres kutatásának kibontakozása Nyugat-Európához képest hazánkban késéssel
indult meg. A vidéktudományok térnyerése csak a rendszerváltozás utáni időszakban
következett be. A vidéket célzó vizsgálatok az 1990-es évek második felében felélénkültek, a
fokozódó területi különbségek kezelése egyre sürgetőbbé tette a jogalkotást, amelynek
eredménye lett a Területfejlesztésről és Területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és
az Országos Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Program (1997). A területfejlesztési
törvény már használta a „vidéki térség” fogalmát, de nem határozta azt meg. Ezzel
szemben a „mezőgazdasági vidékfejlesztés térségeit (rurális térségek)” megjelölte,
mégpedig úgy, mint „ahol jelentős a mezőgazdaságban foglalkoztatottak, illetve a
mezőgazdasággal foglalkozók aránya a községek és kisvárosok foglalkozási szerkezetében”.
A Földművelésügyi Minisztérium (1997) megfogalmazásában vidék „az a terület, ahol a
mezőgazdasági tevékenység, a zöldfelület (erdő, természetes táj) és az aprófalvas
településszerkezet dominál, alacsony beépítettség és népsűrűség jellemző”.
A Nemzeti Agrárprogram (1997) szerint, vidék az a terület, ahol a mezőgazdasági
tevékenység, a zöldfelület (erdő, természetes táj) dominál és aprófalvas településszerkezet,
alacsony beépítettség, illetve népsűrűség jellemez.
Hazánkban is teret nyert az a megközelítés, amely szerint a vidék fogalma a centrum és periféria
viszonyrendszerében értelmezhető. A vidéket a centrumhoz viszonyított életminőségbeli
elmaradottság és az önmeghatározó képesség hiánya jellemzi, a vidék a területi,
közigazgatási és funkcionális centrumok vonzáskörzetét jelenti.
Fehér, könyvében Winter - Rushbrooktól idézi: „a vidék a térben létezik, illetve önmaga is
sajátos természeti, gazdasági és társadalmi téregységet jelent” (Winter- Rushbrook, idézi
Fehér, 2005: 37. o.).
Font (1999) a vidéket úgy jellemzi, mint egy sajátos életformát, az emberiség gyökere ahonnan
ered, ahonnan elindul a fejlődés, és amivel baj van. A vidék nem számszerűsíthető fogalom,
hanem az életminőség számszerűsíthető formája. A vidék nem csupán profitérdekeket szolgáló
termelési tér, hanem egyúttal olyan társadalmi és biológiai tér is, amely az ott élő közösségek
és a természeti környezet számára az életfeltételeket biztosítja, a város számára pedig
élelmezési és élelmiszerbiztonságot, továbbá a hátországot, regenerációs lehetőségeket is kínál
(Ángyán, 2010).
A 2005-ben elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció a vidék fogalmát tovább
pontosította: vidékies (rurális) térség a jellemző vidékies adottságokkal (alacsony népsűrűség
és beépítettség, természeti környezet nagy aránya, kevéssé terhelt környezet) és jellemző
vidékies problémákkal (elvándorlás, elöregedés, funkcionális központoktól való távolság,
gyenge infrastruktúrális ellátottság, nehézkes elérhetőség, jelentős a mezőgazdasági
foglalkoztatottak aránya, alacsony termelékenység) rendelkező terület. Lehatárolásuk és
fejlesztésük során figyelemben kell venni, hogy az egyes problémák és adottságok nem
egyöntetűen jelentkeznek, térségenként és térségtípusonként igen változatos képet mutatnak
(Országgyűlés 97/2005 (XII. 25. OGY határozata).
A vidék meghatározására tett eddigi sikertelenség alapján, Fehér Alajos úgy gondolja, hogy
„általános, inkább csak verbálisan megközelíthető fogalom”, illetve „kétségesnek, hogy a
4

különböző szakmák képviselőinek többsége által elfogadható módon meghatározható,
lehatárolható-e egyáltalán” (Fehér, 2005: 25. o.). Mások még ennél is továbbmennek, és úgy
látják, hogy a vidékiség fogalmának folyamatos keresése már korlátozza a kutatás eredeti célját,
a vidéki és a városi gazdaság, valamint társadalmi környezetük összefüggéseinek feltárását,
megértését (ld. Mills, 1999).

1.2. A vidéki térségek lehatárolása
A vidéki térség fogalmának meghatározásában és a vidéki térségek lehatárolásában a
népesség szempontjából az alacsonyabb népsűrűségnek, a lakosság korösszetételének
(elöregedés) és a népesség alakulásának (csökkenésének), a területhasználatban az
agrárgazdaságnak (mező- és erdőgazdaság), a térségre jellemző tevékenységekben a kis- és
középvállalati termelő- és szolgáltatószektoroknak, valamint a munkanélküliek arányának, a
térség jövedelemtermelő képességében az egy főre jutó személyi jövedelem nagyságának van
kiemelkedő szerepe.
Az egyes országokban a vidékinek tekintett térségek eltérő jellege, fejlettsége miatt a
lehatárolásuknak nem is alakult ki egységesen elfogadott rendszere, hiszen egyes
térségekben az alacsony népsűrűség, míg másokban a népesség elvándorlása, elöregedése
vagy a mezőgazdasági foglalkoztatottak magas aránya jelent gondot. Ezért a rurális
térségek lehatárolását az OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
és az Európai Unió is nemzeti hatáskörbe utalta.
Az OECD besorolás alapján az EU területének 84%-a vidék és itt él a népesség 39,5%-a,
Magyarország területének pedig 94%-a, vagyis a fővárosi agglomeráció kivételével az ország
egész területe vidék. Ez indokolja, hogy a vidékfejlesztés kiemelten fontos szakpolitikai terület.
A vidéki térségek lehatárolásának alapja a terület (NUTS3 régió) népsűrűsége, valamint
egy adott régión belül a rurális besorolású településen élők aránya. Ennek alapján vidéki
település, amely városi státusszal rendelkezik, vagy nem rendelkezik, népsűrűsége az OECD
kategorizálás szerint 150 fő/km2-nél, az EUROSTAT besorolása szerint 300 fő/km2-nél , a
LEADER program előírása szerint 120 fő/km2-nél és a település népessége pedig 5000 főnél
kevesebb.
Az OECD a terület lehatárolásánál a települést tekinti alapvetőnek. Az OECD olyan települést
tekint vidéki jellegű településnek, amelynek népsűrűsége kevesebb, mint 150 fő/km2. Az
adott térség jellege pedig lehet:




alapvetően vidéki, ahol a vidéki területen élő népesség aránya, több mint 50%;
jellemzően vidéki, ahol a vidéken élő népesség aránya 15-50%;
alapvetően városi, ahol a vidéki településen élők aránya kevesebb, mint 15% (in.:
Buday-Sántha, 2011).

Az OECD a vidéki térségeket a gazdaságföldrajzi helyzetük alapján is csoportosította:
1. Gazdaságilag integrált rurális térségek: infrastrukúrával jól ellátott városközeli
területek, ahol a mezőgazdasági foglalkoztatottak száma már alacsony, a kedvező piaci
helyzet miatt a mezőgazdaság jövedelmező, de a népesség nagy része már nem abból
él.
2. Köztes, átmeneti rurális térségek: a városoktól már távolabb fekszenek, de
infrastruktúrális ellátottságuk jó. A mezőgazdasági gazdasági és foglalkoztatási szerepe
jelentős, de más ágazatok és szolgáltatások is jelen vannak.
3. Távoli vidéki területek: városoktól távol eső, rossz infrastruktúrális ellátottsággal
rendelkeznek, alacsony népsűrűség, elöregedő, alacsony képzettségű, fogyó népességű
5

területek. A mezőgazdasági hasznosítás az alacsony jövedelmezőség ellenére, az ipar és
a szolgáltatások fejletlensége miatt kényszerként van jelen.
Az OECD ajánlásai alapján 1995-ben Magyarországon is elvégezték a vidéki térségek
lehatárolását és kategorizálását, miszerint a kistérség vidéki (150 fő/km2 népsűrűség alatt) vagy
városi jellegű településeinek (ahol a népsűrűség 150 fő/km2 fölött van) lakónépessége milyen
arányban oszlott meg az adott kistérségen belül. Akkoriban az ország területe és népessége
szinte teljes egészében vidéki jellegűnek minősült. Az OECD számára összeállított
Vidékfejlesztés Magyarországon című tanulmány megállapította, hogy az ország területének
97,7%-a vidéki jellegű, a népesség 75,4%-a pedig vidéki kistérségekben él. Az akkor még 138
statisztikai kistérségből mindössze egy volt városi, 94 alapvetően vidéki, 43 pedig jellemzően
vidéki besorolást kapott. Több mint 50 kistérségben egyetlen település sem akadt, amelynek
népsűrűsége elérte volna a 150 fő/km2-t.
Csatári, Cloke és az angolszász vidékföldrajz más kutatóinak munkásságát alapul véve,
alakította ki meghatározását. Csatári (2000) urbanitás/ruralitás indexe alapján, azokat a
kistérségeket tekintette vidékinek, amelyekben az adott terület népességének kevesebb mint
50%-a élt 120 fő/km2 népsűrűséget meghaladó településen. A lakosságarány alapján ezután
„erőteljesen vidékies”, „vidékies”, „városias” és „erőteljesen városias” kistérségtípusokat
különböztetett meg. Ezeket kiegészítette az adott kistérségre jellemző településszerkezeti
besorolással, mint „aprófalvas”, tanyás”, „mezővárosi” és „kisvárosi”. Felmérései szerint
hazánkban 8 erőteljesen városias és 49 megközelítően városias kistérség volt meghatározható.
Ezekhez viszonyítva a jellemzően vidéki kistérségek száma 92 volt, melyek között 32 olyan
kistérség fordult elő, ahol a népességből senki sem élt a nagyobb népességkoncentrációt mutató
városokban. Ezeket a térségeket „erőteljesen vidéki”-nek definiálta.
A nyugat-európai szerzők a vidéki térségeket a gazdasági fejlettségük és annak okai alapján
is kategorizálták:






Dinamikusan fejlődő rurális térségek azok, amelyeknek a gazdasága fejlett és a
népesség életszínvonala magas.
Ezek lehetnek:
 piacorientált korszerű, intenzív mezőgazdasággal rendelkező területek;
 periurbánus, városkörnyéki területek, melyek a kedvező környezeti feltételek miatt
vonzóak és az ingázók lakóhelyéül szolgálnak;
 magas turisztikai vonzerőt jelentő vidéki térségek.
Elmaradott rurális térségek, amelyekben a gazdasági és társadalmi fejlettség
alacsonyabb fokú, de a humán és területadottságai kedvezőek ahhoz, hogy a feltételek
változása esetén fejlődésnek induljanak.
Ezek lehetnek:
 azok a területek, ahol a szolgáltatások színvonala, a népesség képzettsége nem
kielégítő,
 azok a periférikus, többnyire a városoktól távol eső térségek, ahol a közlekedési
infrastruktúra fejletlensége, illetve a közlekedés magas költsége korlátozza a
gazdasági fejlődést, a nyugdíjasok és a pihenni vágyók lakhelyéül szolgál.
Elnéptelenedő rurális térségek, amelyek kedvezőtlen gazdasági illetve éghajlati
adottságaik miatt a népességüket elveszítették, népsűrűségük alacsony, a népesség kor
szerinti összetétele, képzettsége kedvezőtlen. Sajátos környezeti értékeik lehetőséget
nyújthatnak a fejlesztésre.

Dorgai (1997) által készített – részben az OECD ajánlására, részben a hazai körülményekre
alapozott – javaslat azt a települést tekintette vidékinek, amelyik városi ranggal nem
rendelkezik, vagy rendelkezik ugyan vele, de lakónépessége nem haladja meg a 10 000 főt,
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illetve azt a térséget tartotta rurális jellegűnek, ahol a vidéki településeken élő lakónépesség
aránya meghaladja a 15 %-ot.
Kovács (1998) 5 mutató alapján (a mezőgazdasági keresők aránya, a mezőgazdasági
őstermelők aránya, a 120 fő/km2 alatti népsűrűségnél alacsonyabb településeken lakók aránya,
a 80 fő/km2, valamint a lakónépesség csökkenése) javasolta a vidéki területek lehatárolását.
Dorgai (1998) részben egyet értett Kovács lehatárolásával, a vidék meghatározásához a
gazdasági fejlettségre és a munkanélküliségre vonatkozó mutatókat rendkívül fontosnak
tartotta, azonban az őstermelők fajlagos számának használatát 2 vitatta.
A korábbi programokban is alkalmazott lehatárolási kritériumok szerint (demográfiai helyzet
és életkorstruktúra, gazdasági és infrastruktúrális elmaradottság) 2004-2006 között
Magyarország területének 88%-a vidéki térségnek minősült. A vidéki térségek az ország
településeinek 96%-át foglalták magukban, és a teljes népesség 47%-ának szolgáltak otthonul.
A lehatárolást a korábbi vidékfejlesztési programok megvalósulása során nyert tapasztalatok
alapján tovább fejlesztették. 2007-2013 között a 120 fő/km2 népsűrűséget meg nem haladó,
vagy 10000 főnél kevesebb lakosú települések tekinthetőek vidéki térségeknek, kivéve a
budapesti agglomerátum településeit, de beleértve azokat a nem vidékinek számító
településeknek a külterületeit, amelyekben a teljes népesség több, mint 2%-a él a
külterületeken. Ez az ország településeinek 95%-át, területének 87%-át és a népesség 45%-át
fedi le. A vidéki térségek azt a sajátos térségtípust képviselik, ahol a legalacsonyabb a
népsűrűség, ahol a megélhetést jellemzően a föld biztosítja, valamint általános a nem városi
jellegű (falusi, kisvárosi, egyes régiókban pedig a tanyára jellemző) településszerkezet (ÚMVP,
2007).

1.3. A vidékfejlesztés meghatározása
Az elmúlt időszakban, hazánkban is felértékelődött a vidékfejlesztési politika és egyre
többen érdeklődnek a vidékgazdaság iránt, amely a vidékfejlesztés gazdasági alapjait biztosítja
(Magda - Marselek 2010).
A vidékfejlesztés a vidéki térségek változásában jelentkező tudatos, tervezett
beavatkozásként értelmezhető. A beavatkozás mögötti érdekek lehetnek lokálisak (helyiek),
melynek értelmében az adott vidéki térségekben élők életlehetőségeinek javítása a cél.
Lehetnek regionálisak, ha egy nagyobb térség erőforrásainak hatékonyabb hasznosítását tarja
legfontosabb céljának és lehetnek globálisak, ha a globális környezeti egyensúly megőrzését
tűzi ki kiemeltebb céljának (G. Fekete, 2013).
A vidékfejlesztés problémaköre Magyarországon az utóbbi években, évtizedekben került
előtérbe, nem utolsó sorban annak hatására, hogy az OECD és az Európai Unió is kiemelt
fontosságot tulajdonít a vidéki értékek megőrzésének. Az alapvető tennivalók a
vidékfejlesztésben hazánkban is hasonlóak az Európai Unióéhoz, nevezetesen a vidéki lakosság
el- illetve megtartása érdekében a vidéken élők jövedelmi viszonyain, szociális helyzetén kell
javítani, ez utóbbi alatt értve a természeti kulturális, valamint az épített környezetet is. Az
utóbbi években a vidékfejlesztés egyre inkább központi szerepet tölt be a fejlett országok
gazdaság- politikájában is. A vidék meghatározásából következik, hogy a vidékfejlesztés tág
térbeli kiterjesztés, mely magában foglalja a tanyák, a falvak és a kisvárosok fejlesztését,
Dorgai ezt azzal magyarázza, hogy a mezőgazdaságból élők leginkább akkor fogják kiváltani az őstermelői
igazolványt, ha ezzel bárminemű adózási, fizetési könnyítésre jogosultakká válnak
2
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beleértve a vidéki térségekben folytatott gazdasági tevékenységeket, a foglalkoztatási és
keresleti viszonyok javítását, a települési (lakossági) és termelő infrastruktúrát, az élő és épített
környezet értékeinek megóvását és a vidéki közösségek fejlesztését. A vidékfejlesztés így az
ország területének mintegy 95%- át érinti (Oláh, 2003).
A Cork-i nyilatkozat 1996-ban tíz pontban foglalta össze a vidékfejlesztés máig is
legfontosabb elemeit, összefüggéseit, melyek a következőek:
1. A vidék előtérbe helyezése (életfeltételek javítása, elvándorlás visszaszorítása).
2. A programokban integrált, multiszektorális megközelítése szükséges, a fejlesztési
programok gazdasági és társadalmi komplexitásának biztosítása fontos (mezőgazdaság,
kis-és közepes ipari vállalkozások, a szolgáltatások fejlesztése).
3. A több lábon állás elvének követése a vidékfejlesztésben (magán és közösségi
kezdeményezések, beruházások, technikai segítségnyújtás, üzleti szolgáltatások,
megfelelő infrastruktúra, oktatás és képzés, az információs technológia eredményeinek
integrálása, a kisvárosok szerepének a növelése, ezen kívül az életképes vidéki
közösségek fejlesztése és a falvak megújítása).
4. Fenntarthatóság követése. A vidékpolitikának támogatnia kell az európai vidék
értékeinek (szépség, otthonosság, természeti erőforrások, biodiverzitás, kulturális
sajátosságok) megőrzését, megtartását.
5. Szubszidiaritás (Subsidiarity) elve: a döntéshozatal legyen annyira decentralizált
amennyire csak lehetséges, (ott döntsenek, ahol a döntéshez a legtöbb információ áll
rendelkezésre), érvényesüljön a partnerségi és együttműködési alapelv.
6. Egyszerűsítés: a jogi szabályozás legyen egyszerűbb, könnyebben átlátható.
7. Programozás: a különböző programokat (vertikálisan és horizontálisan) össze kell
hangolni, ezzel nagyobb hatást lehet elérni.
8. Finanszírozás: a finanszírozásban a különböző szektorok, a központi és a helyi
források, valamint pénzügyi szolgáltatók közötti forráskoordináció megteremtése.
9. Irányítás: a regionális és helyi közigazgatás (hatalom) és irányítás hatékonysága
technikai segítséggel, partnerséggel, tapasztalatcserékkel és más eszközökkel
növelhető.
10. Értékelés, nyomon-követés: A vidékfejlesztési programoknál a célszerűségi és a
hatékonysági követelmények érvényesítésében a monitoring megszervezését, valamint
az értékelés és az elemzés társadalmi kontrollját meg kell teremteni.
„Vidékfejlesztésnek tekintjük mindazokat a gazdasági, szociális, kulturális és
ökológiai tényezőknek a fejlesztését, amelyek az adott térség gazdasági és kulturális
színvonalának emelésén, az ott élők életszínvonalának (életminőségének) a javításán
keresztül az egész nemzet fejlődését szolgálják úgy, hogy egyidejűleg megőrzik és védik a
természeti erőforrásokat, a környezetet, a tájat, valamint a helyi kulturális örökséget”
(Buday-Sántha, 2011).
A továbbiakban a vidékfejlesztés fogalmát körbejáró kutatók3 meghatározásait szedtük egy
csokorba.

A Nemzeti Agrárprogram (1997) megfogalmazásában a vidékfejlesztés mindazon tevékenységek fejlesztése,
amelyek a vidéki településeken élő lakosság megélhetési körülményeinek, jövedelemszerzési lehetőségeinek
javítására irányulnak, továbbá amelyek a természeti erőforrások, a környezet megőrzését szolgálják, és amelyek a
vidék társadalomban betöltött funkciói ellátását tartósan erősítik.
Márai (2001) szerint a vidékfejlesztés az, amikor akár városban, akár falun vagy a fővárosban lévő helyi
kezdeményezések, döntések alapján lakóhelyi és kistérségi fejlesztések, beruházások valósulnak meg.
3
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Az EU vidékfejlesztési programjai a vidékfejlesztés három kiemelt céljának a
megvalósítását kívánják elősegíteni, melyek a versenyképesség, a fenntarthatóság és a
kohéziós erő (az EU régiói, térségei közötti jövedelem és életszínvonalbeli különbségek
kiegyenlítése). A vidékfejlesztés céljait az 1. ábra foglalja össze.

Jávor (1998) a vidéki területek szociális, ökológiai és gazdasági teljesítőképességének megtartására, fejlesztésére
irányuló komplex stratégiák megvalósítását nevezi vidékfejlesztésnek, míg Farkas (2002) a vidéken élő emberek
életminőségnek javítását érti a vidékfejlesztés fogalma alatt.
Vidékfejlesztés az a folyamat, amelynek keretében kollektív erőfeszítések történnek a városi területeken kívül élő
emberek jólétének és önmegvalósításának érdekében (Hoggart - Buller, 1994).
Márczis (2002) szerint a vidékfejlesztés sajátos, integratív jellegű szakterület, melyet a fejlett világ rurális
területeit nehéz helyzetbe hozó folyamatok ellensúlyozásának szándéka keltett életre.
Holló és Juhász így ír a mai vidékfejlesztésről „napjainkban már nem kérdéses a vidékfejlesztés jelentősége a
hazai agrárium fejlődésében, ugyanakkor a vidékfejlesztést sokan még mindig inkább divatos témának, mint a
gyakorlatban ténylegesen megvalósítandó feladatoknak, céloknak tekintik” (Holló – Juhász, 2008: 41. o.).
Roszík az IFOAM V. Európai Világkongresszuson megtartott előadásán így vélekedett a vidékfejlesztésről: „A
vidékfejlesztés célja, hogy ahol még megvan ott megőrizze, ahol leépült, ott visszaadja a vidéki élet becsületét,
hogy vonzóvá és perspektivikussá tegye a vidéki életmódot, ezzel megakadályozza elnéptelenedését. A
vidékfejlesztés központjában a vidéken élő emberek közösség kell, hogy álljon, amelynek nagyon fontos része a
munkahelyteremtés, agrárfejlesztés, környezetgazdálkodás is. A vidékfejlesztés irányának kialakulásában
kiemelkedő szerepe jelentősége van az ökológiai sajátosságoknak, az emberi adottságoknak, a hagyományoknak
és az életmódnak is. Ezekben az adottságokban jelentős eltérések vannak az új és a régi tagországok között, sőt
ezeken a csoportokon belül is. Az ökológiai gazdálkodás lényege mindenhol az adottságokhoz való alkalmazkodás,
ezért az ökológiai gazdálkodást alkalmazkodó gazdálkodásnak is hívjuk. A „Vidéki Térségek Európai Kartájának”
alapelve, hogy „a vidék gerince a mezőgazdaság.” Az ökológiai gazdálkodás felvesz plusz munkaerőt, növeli a
hozzáadott értéket, megóvja a talajt, a vizet. Fontos az ökológiai gazdálkodás olyan hozadéka is, amely javítja a
nem ökológiai gazdálkodók esélyeit. Ilyenek a régió, az ország GMO- mentes tartása, jó példák az
agrotechnikában, a megelőző növényvédelemben, a szelíd növényvédőszerek használatában, az állatokkal folyó
bánásmódban. Nálunk is az ökológiai gazdálkodásnak kell lennie a vidékfejlesztés motorjának” (Roszik, 2011: 3.
o.).
Font (1998) szerint a vidékfejlesztés célja, hogy tiszteletben tartsa a helyi kultúrákat a maguk sokszínűségében és
azokat, mint az emberiség túléléséhez szükséges erőforrásokat gondozni, védeni. Véleménye szerint a kultúra és
az egészség a két pillér, amelyre a vidékfejlesztés biztosan alapozható.
Dorgai megfogalmazásában a vidékfejlesztés célja, hogy a vidéki térségek a társadalomban betöltött funkciók
ellátására tartósan képesek legyenek (Dorgai, 1998).
Nemessályi (1998) véleménye szerint a vidék fejlesztése szorosan összefügg az ország gazdasági fejlettségével,
míg Fehér (2005) szerint a vidékfejlesztés célja az, hogy a vidéki területeken élő emberek életminősége hosszabb
távon is jobb legyen, ezért vonzó legyen ott élni.
Oláh (2003) a vidékfejlesztés fogalmán mindazon tevékenységek összességét érti, amelyek a vidéki területeken
élő lakosság gazdasági, ökológiai és társadalmi helyzetének javítására irányulnak. A vidékfejlesztés legfontosabb
feladata a hátrányos helyzetű, periférián elhelyezkedő vidéki térségek fejlesztése és fejlődésére való
képességének növelése, mely magában foglalja a helyi lakosságot, a vidéki életformát, a foglalkoztatási helyzetet,
jövedelem-szerkezetet a lakhatási körülményeket, valamint a kulturális aspektusokat is.
A vidékfejlesztés Csatári (2012) szóbeli közlése alapján: „a sajátos táji, természeti, környezeti, gazdasági,
települési és társadalmi jellemzőkkel leírható vidékies (rurális) területek különleges igényeire tekintettel kialakított
komplex, integrált fejlesztési beavatkozások rendszere.”
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Vidékfejlesztés

A vidékfejlesztés
mezőgazdasággal összefüggő
céljai

A vidékfejlesztés nem
mezőgazdasági céljai

Falvak
fejlesztése,
felújítása

Alternatív
jövedelemforrások,
turizmus, kézművesipar
fejlesztése

A gazdálkodás
hatékonyságának
fejlesztése

Diverzifikáció, alternatív
jövedelemforrások,
szolgáltatások

A vidéki területek
infrastruktúrájának
fejlesztése

A vidéki területek
rekreációs szerepének
fejlesztése

Fenntartható
mezőgazdaság
támogatása

Erdőtelepítés

Régióra jellemző
termékek
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hasznosítása

Környezetvédelem

A természet
és a táj
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A mezőgazdaság által
okozott környezeti
károk csökkentése

1. ábra: A vidékfejlesztés céljai
Forrás: Halmai, 2002
A 2007 és 2013 közötti vidékfejlesztési politika szempontjából irányadó alapszabályokat,
illetve a tagországok és régiók által meghozható szakpolitikai intézkedéseket az 1698/2005/EK
tanácsi rendelet határozta meg (ld.: www.ec.europa.eu). A rendelet értelmében az említett
időszakban a vidékfejlesztés három ún. tematikus tengely köré szerveződött, azaz célkitűzéseit
tematikai alapon a következő három csoportba lehet rendezni, melyek a mező- és
erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása; a környezet és a vidéki tájak
állapotának javítása; a vidéki térségekre jellemző életminőség javítása és a vidéki gazdaság
diverzifikációjának ösztönzése.
Az EU egységes vidékfejlesztési politikáját tartalmazó 1257/1999 EK rendelet szerint a
vidékfejlesztés elsődleges célja, hogy fenntartsa a vidéki közösségek társadalmi- gazdasági
életképességét.
További céljai:
- az agrárágazat szerkezetátalakítása;
- új technológiák bevezetése és a termékminőség javítása;
- nem élelmiszerjellegű termékek termelésének előmozdítása, alternatív munkalehetőségek
biztosítása;
- az életképes társadalom megőrzése;
- a foglalkoztatottság szinten tartása és új munkahelyek teremtése;
- a munka-és életkörülmények javítása;
- a környezetvédelmi követelményeket tiszteletben tartó, fenntartható mezőgazdaság
megőrzése, támogatása;
- az egyenlőtlenség megszüntetése.
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1.4. A vidéki térségek funkciói
A rurális térségek gazdasági, ökológiai és szociális-kulturális funkciói nagymértékben
összefüggenek, ezért a cél, hogy azokat egy egységként fejlesszék.


Gazdasági funkciók: a rurális térségek fenntartható és integrált gazdasági fejlődését
támogatják az által, hogy
 elősegítik a gazdasági tevékenységek és álláslehetőségek sokoldalú fejlődését;
 biztosítja az életképes mezőgazdálkodási szektor fenntartását;
 támogatja a megújítható nyersanyagok, energiahordozók előállítását ipari
felhasználás, illetve energiatermelés céljára;
 teret ad a kis- és közepes méretű vállalatoknak, amelyek mezőgazdasági, ipari,
kézműves és kereskedelmi jellegűek, további szolgáltatásokat nyújtanak;
 elősegíti azon feltételek megteremtését, melyek üdülés és turizmus alapjául
szolgálnak;
 megőrzi a genetikai erőforrásokat, amelyek a mezőgazdaság és biotechnológia
alapját képezik.



Ökológiai funkciók:
 megőrzik az élet alapját képező természeti faktorokat (föld, víz, levegő), ésszerű és
fenntartható módon használva azokat;
 megőrzi a biológiai változatosság minden formáját, különös tekintettel a genetikai
sokféleségre, az ökológiai rendszerek változatosságára, és az ökológiai rendszerek
működésére;
 fenntartja és megőrzi a tájakat és azok változatosságát;
 a szükséges jogi eszközök és a megfelelő ökológiai feltételek biztosításával védi a
vadon élő állatokat és növényeket.



Társadalmi (közösségi) és kulturális funkciók: törekszenek az évszázadok során a vidéki
életformához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális értékek megtartására, amely a
falusi közösségekben megtestesülő értékek megőrzésében, a helyi egyesületek
létrehozásában valósul meg.
Össztársadalmi érdeket szolgál a városi lakosok és a falun élők közötti kapcsolatok
fejlesztése, a városi lakosság részére a pihenési, üdülési lehetőségek biztosítása.

1.5. A vidékfejlesztés és a területfejlesztés közötti kapcsolat értelmezése
A köznyelvben, a szakmai anyagokban, fórumokon gyakran keverednek az alábbi
fogalmak: területfejlesztés, vidékfejlesztés, településfejlesztés, térségfejlesztés, regionális
fejlesztés.
A településfejlesztés egy település vagy közvetlen környezete fejlesztési elképzeléseit jelenti,
ahol nagyon fontos szerepet játszanak a település térségi adottságai, hiszen egy település térben
elfoglalt helyzetétől, kapcsolatrendszerétől függően kell hogy alakítsa fejlesztési elképzeléseit.
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A területfejlesztés:
1. a települési szinttől a nemzetközi szintig egyaránt értelmezhető;
2. kompetenciája csak a települési szintnél magasabb téregységekre terjed ki.
Minden fejlesztés térben és időben zajlik, ebből következően minden beavatkozás valamely
területegység változását foglalja magában. A magasabb szintű területegységek
szükségszerűen magukban foglalják az alsóbb szintűeket, és fordítva, a magasabb szintek a
kisebb téregységek aggregátumai. Bármelyik telephelyen, településen végrehajtunk egy
fejlesztést, az egyben a nagyobb, a befogadó terület mutatóinak a változását is jelenti. Illetve a
nagyobb téregységben elhatározott fejlesztés végső soron egy vagy több településen mérhető.
A különböző szintű célterületeknek megfelelően megkülönböztethetünk településfejlesztést,
kistérségfejlesztést, régiófejlesztést4 stb., de mindezek a területfejlesztés részei.
A területi munkamegosztásban más feladatokat teljesítő, különböző típusú, más és más
funkciójú és sajátos kezelést igénylő területeknek (térkategóriáknak) megfelelően is
megoszthatjuk a területfejlesztési feladatokat. Például az urbánus és a rurális területeknek
számos specifikus gondja és beavatkozási igénye van. Ha az ilyen típusú sajátos problémáknak
megfelelően osztjuk fel a területfejlesztést, akkor kapjuk a városfejlesztést és vidékfejlesztést.
E két fejlesztést a legtöbb esetben azért sem célszerű teljesen szétválasztani, mert számos, a
falvakat, azok gazdaságát és társadalmát érintő probléma a városokban, vagy azokkal együtt
orvosolható. Tehát helytelen a terület- és vidékfejlesztés megosztás, város- és vidékfejlesztés
fogalomhasználat viszont létezik.
Az urbánus területekhez is tartozhatnak falvak (jogállás szerint községek) és a rurális
területekhez pedig (kis)városok. Tehát a rurális-urbánus területi lehatárolás nem esik egybe a
város-falu felosztással. A vidékfejlesztés a falusias térségek kapacitásainak folyamatos
önfenntartó és fenntartható fejlesztésére irányul.
A vidékfejlesztési politika azzal, hogy egy szélesebb társadalmi-gazdasági környezetbe
helyezi a hagyományos mezőgazdasági tevékenységet, segíti a fenntartható mezőgazdaság
4

Leggyakrabban azzal a nézettel találkozhatunk, hogy a településfejlesztés nem tartozik a területfejlesztés
fogalmába, és ezért gyakori a „terület- és településfejlesztés” szóhasználat. Ez az értelmezés többek között olyan
következményekkel járhat, hogy szükségesnek tartják a területfejlesztési törvény mintájára településfejlesztési
törvény készítését, elkülönült eszközrendszer működtetését stb. Ma ezt a nézetet erősíti a területfejlesztési törvény,
amely hatályát nem terjeszti ki a településfejlesztésre.
Vannak, akik a regionális fejlesztést különböztetik meg a területfejlesztéstől. Ennek elsődleges oka, hogy az
Európai Unió sokáig nem ismerte a területfejlesztés fogalmát, és a regionális politika hazai adaptációját nem
illesztették be a hazai területfejlesztési gyakorlatba, hanem azzal párhuzamosan művelték. Ez értelmezési káoszt
eredményezett, és számos párhuzamosságot hozott.
Egy korábbi területfejlesztési intézmény elnevezése (Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal) azt
sugallta, hogy a regionális (régiókra fókuszáló) fejlesztés nem tartozik bele a területfejlesztés fogalmába, így
szükségét érezték a külön megnevezésének. A területfejlesztés fenti átfogó értelmezésének megfelelően ez a
megnevezés is helytelen volt, így nagyon helyesen a neve Országos Területfejlesztési Hivatalra változott (ami már
ugyancsak megszűnt).
Ha a településfejlesztést a területfejlesztés részének tekintjük, akkor az még inkább igaz a településhálózatfejlesztésre, hiszen a települések hálózatának fejlesztéséhez egységben kell látni az alakítandó rendszert, a
különböző szintű funkciókat ellátó településeket, a funkcionális városi térségeket fenntartható és hatékony
rendszerbe kell szervezni és működtetni.
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fejlődését/kialakulását, a farmok diverzifikációját, a foglalkoztatási lehetőségek
bővülését, általában a rurális térségek versenyképességét. Ugyanakkor a területfejlesztésbe
integrálódott vidékfejlesztés ellentétbe is kerülhet az agrárpolitikával, például akkor, amikor az
agrárpolitika a mezőgazdasági tevékenység fenntartását célozza, míg a vidékfejlesztés
alternatív gazdaságfejlesztési lehetőségeket támogat.
A vidékfejlesztés nem azonosítható csupán a területfejlesztéssel, mely az állami
kezdeményezésű gondoskodás színtere, és nem azonosítható az agrár szerkezetvállalással,
mely csak egy szektor szemszögéből vizsgálja a kérdést. A vidékfejlesztés helyi, sajátságos
és komplex feladat.
Szűkebb, intézményorientált megközelítésben területfejlesztés mindaz, amit a vonatkozó
jogszabályok ide sorolnak, és a felelős intézmények (pl. minisztériumok) e címszó alatt
végeznek.
A vidékfejlesztési politikának kapcsolata van:






Agrárpolitikával (termeléspolitika, műszaki-fejlesztési politika, piacpolitika);
Foglalkoztatás politikával;
Szociálpolitikával;
Ipar és egyéb gazdaságpolitikai szegmensekkel;
Területfejlesztési politikával.

A vidékfejlesztés és a településfejlesztés kapcsolata
A településfejlesztés alatt egy település és közvetlen környezete fejlesztési elképzeléseiről
van szó.
A vidékfejlesztés és a területfejlesztés fogalmi viszonyának elemzésekor alapvetően három
felfogással találkozhatunk:
1. a vidékfejlesztés a területfejlesztésnek alárendelt tevékenység – a
vidékfejlesztés a területfejlesztés része;
2. a vidékfejlesztés és a területfejlesztés között nincs értelmezhető viszony;
3. a vidékfejlesztés és a területfejlesztés között sajátos mellérendelt viszony van.
Az első felfogás főként a makro-regionális fejlesztés szakemberei körében elfogadott, ahol a
látókör és a kutatás fókuszában az EU NUTS2 és NUTS3 besorolású régiók hazai változatai
állnak. Ebben a felfogásban a „vidékfejlesztési program: a rurális területekre kidolgozott
területfejlesztési program”.
A második felfogás visszaszorulóban van, hiszen könnyen belátható, hogy ha nincs is
mechanikus alá-fölé rendeltségi viszony a két fogalom között, bizonyos reflexív kapcsolat
létezik és jelentősége igen nagy.
A vidékfejlesztés és a területfejlesztés közötti sajátos kapcsolat felfogását mások is osztják a
szakemberek között. Ezt a nézetet vallja Fehér Alajos, aki a vidékfejlesztési politika bonyolult
kapcsolatrendszerét ábrázolva láttatja ezt a sajátos mellérendelt viszonyt. Ez a sajátos kapcsolat
abban fogalmazható meg, hogy a területfejlesztés biztosítja a regionális szintű
nagyberuházások, infrastrukturális fejlesztések megvalósulását, régiókon belül és régiók
közötti összehangolt koncepciók alapján, mintegy megteremtve a vidékfejlesztés „fizikai”
hátterét. A vidékfejlesztés azonban más logika alapján működik, mint a területfejlesztés. A
területfejlesztés esetében az értékek rangsorában elől az ökonómiai és gazdaságföldrajzi
modellek, a műszaki fejlesztés, a pénzügyi megfelelés állnak, a vidékfejlesztés
értékrangsorában pedig az emberi erőforrások, a helyi közösségek és a helyi társadalom
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gazdasági-társadalmi szereplői, az ökológiai és a kultúrtáj értékei az elsődlegesek. Ebből
következik, hogy a vidékfejlesztés nem egyenlő külön-külön:







az infrastruktúra fejlesztéssel;
a mezőgazdaság fejlesztéssel;
a vállalkozás fejlesztéssel;
a települési intézmények fejlesztésével;
a turizmus fejlesztéssel;
a munkahely teremtéssel.

Mindezeknek természetesen komoly szerepük van a vidékfejlesztésben, s azt is mondhatnánk,
hogy a vidékfejlesztés mindezekkel együtt valósul meg.
A területfejlesztés és a területrendezés viszonya
A területfejlesztés és a területrendezés szorosan összetartozó fogalmak. Mindkettő
ugyanarra a területpolitikára épül, és mindkettő szorosan kapcsolódik a tervezéshez.
A területrendezés a település, a régió vagy az ország egész területén a kívánatos
területfelhasználás és -használat általános szabályait, valamint a fejlesztési elhatározások
térbeli fizikai elrendezését adja meg. A területrendezés előírásai, a rendezési tervek is a
fejlesztéseken keresztül valósulnak meg.
Területi egységenként a fejlesztési és a rendezési tervezésnek számos közös nevezője van:





ugyanaz a fizikai környezet (állapota);
ugyanaz a társadalmi-gazdasági miliő;
ugyanaz a társadalmi csoport (pl. nemzet, helyi közösség) adja a referenciakeretet:
azonosak az értékek, normák és érdekek;
azonos a cselekvéshelyzet, konkrét helyen és időben ugyanazokat a célokat kell
teljesíteni mindkettőnek.

A területfejlesztés elsősorban a kormányzat és az önkormányzatok és egyéb területi
szervezetek beavatkozását jelenti. A fejlődést még ma is gyakran mennyiségi, gazdasági
növekedési kategóriaként értelmezik (pl. GDP/fő), GNI/fő). A területi fejlődés ennél
komplexebb minőségi kategória. A fejlődés nem elsősorban mennyiségi kategória, hanem
egyre inkább minőségi, komplex társadalmi jelenség. A fejlődést általában növekedés is kíséri,
de fordítva ez nem feltétlen igaz. A fejlődés megvalósulhat kevesebb gazdasági aktivitás
mellett, azaz növekedés nélkül is. A növekedés csak akkor jár fejlődéssel, ha az egyben
megváltoztatja a társadalmi-gazdasági rendszer szerkezetét is. A területi fejlődés olyan
strukturális változás, amely következtében a gazdasági, a kulturális, a politikai, az
ökológiai és más tényezők újszerűen hatnak egymásra (teir.hu).
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2. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
A fejezetben a mezőgazdaság és vidékfejlesztés közötti kapcsolat értelmezése,
körbejárása után a magyar mezőgazdaság általános jellemzőivel foglalkozunk napjainkban.
Magyarországon a mezőgazdaság és erdőgazdaság a nemzetgazdaság egyik meghatározó
ágazata volt a rendszerváltás előtti időszakban. Az 1960 és 1975 közötti időszakban a magyar
mezőgazdaságot és az élelmiszeripart gyors ütemű előretörés jellemezte a közvetlen
(üzemanyag) és közvetett (műtrágya, növényvédő szer, gép) energia bevitel következtében
Mára szerepe nagymértékben lecsökkent, de jelentősége még mindig alapvető fontosságú és
nem csak gazdasági területen, hanem társadalmi, szociológiai és politikai értelemben is.

2.1. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés viszonyának értelmezése
A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés viszonya igen érzékeny kezelhető, mert a két
fogalom közötti kapcsolatban sok a bizonytalanság és az összemosódottság. Sarudi és
Szabó szerint az agrárágazat és a vidékfejlesztés szoros kapcsolata kézenfekvő, azonban ennek
a szoros kapcsolatnak a kifejtését, megmagyarázását nem indokolják. A vidékfejlesztésről
szóló EU dokumentum a vidékfejlesztésnek alárendeli a mezőgazdaság fejlesztését, a
vidékfejlesztési politika támogatást adhat a hatékony mezőgazdasági szektor
kialakulásához és a hatékony vidékfejlesztési politika jelentheti a leghatásosabb hosszú
távú garanciát a prosperáló mezőgazdasági szektor számára. A vidékfejlesztés számára a
mezőgazdaság az egyik lehetséges és fontos aktivitási terület, de nem minden esetben,
hanem függően az adott terület adottságaitól, sajátosságaitól, az ott élő emberek gazdasági,
társadalmi, kulturális helyzetétől. A vidékfejlesztés több, mint a mezőgazdaság fejlesztése, de
az agrártudományok szakismeretei sok esetben jól hasznosíthatók a vidékfejlesztés során
(Kulcsár, 2017).

2.2. Magyarország mezőgazdaságának általános jellemzői napjainkban –
A mezőgazdaság térvesztése
Magyarországon a termőföld kiemelkedően fontos termelési tényező, mely a mezőgazdasági
termelés alapját jelenti (Bíró, 2010). Az 1800-as évek II. feléig a mezőgazdaság
Magyarországon kizárólagos termelési ág volt. 1938-ban a népesség még 55%-a élt
mezőgazdaságból, mely arány csak az elmaradott balkáni országokra volt jellemző. A
felszabadulás óta Magyarország ipari – agrár országgá alakult (Bernáth – Enyedi, 1961). A
mára kialakult művelési ágak szerkezete egy hosszú folyamat eredménye. Kialakulásukban
szerepet játszott a művelés, a társadalmi és gazdasági fejlődés, a birtokpolitikai és agrárpolitikai
célkitűzések. A legnagyobb részarányt a szántó teszi ki 1945 óta és a rendszerváltást követően
is a legjobban felszántott országok közé sorolható (Gódor - Káposzta, 2017).
Az ország 9,3 millió hektár összes területének 83%-a (̴ 7,7 millió ha) termőterület, azonban
ma már csak megközelítően alig több mint 5,3 millió ha áll mezőgazdasági művelés alatt
(2. ábra). Az ország mezőgazdasági területe az 1960-as évektől folyamatosan csökkenő
tendenciát mutat, amely főként a szántó- és kerthasznosítás térvesztésének, és a növekvő, nem
mezőgazdasági célú földhasználat következménye.
Pálvölgyi és Csete (2012) a termőterület arányának folyamatos csökkenését a települések és az
infrastruktúra egyre nagyobb mértékű terjeszkedésével magyarázza. Az utóbbi néhány évben
azonban kismértékű, csekély javulás figyelhető meg a mezőgazdasági területek használatát
illetően.
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A termőterület megoszlását nézve, annak döntő hányada szántóként hasznosul, melyet az
erdőterületek aránya követ (3. ábra).
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2. ábra: Mezőgazdasági területek változása 1960-2017 között (ezer ha)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés, 2018.
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3. ábra: Az országos termőterület megoszlása művelési áganként (%)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés, 2018.
Magyarországnak azonban még mindig komparatív előnyei vannak az Európai Unió és Európa
legtöbb tagországával szemben, melyet az is alátámaszt, hogy Európában ennél csak Dániában,
Írországban és Hollandiában magasabb a mezőgazdasági területek aránya (4. ábra). Az átlagnál
előnyösebb helyzetét a relatíve magas napsütéses órák száma, a magas mezőgazdaságilag
hasznosítható termőterületi arány (79,22%) és a termőföldek viszonylag jó minősége is jelzi.
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4. ábra: A mezőgazdasági terület aránya a teljes területből Európa országaiban, 2013.
Forrás: Corine Land Cover Changes 2012. adatai alapján saját szerkesztés, 2018.
Az előbbiekben már említett kiemelt természeti és környezeti adottságaink, az ország kedvező
fekvése, jó talajadottságai révén Magyarország mezőgazdasága jelentős ágazat évszázadok óta.
Gazdasági szerkezetében, birtokstruktúrájában azonban nagymértékű változást okozott a XX.
század nagyüzemi termelése és az EU-hoz történő csatlakozásunk (Horváth - Komarek, 2016.)
A mezőgazdaság rendszerváltás előtti súlyát és jelentőségét Kapronczai (2014) is
alátámasztja, miszerint Magyarországon a mezőgazdaság és erdőgazdaság a
nemzetgazdaság egyik meghatározó ágazata volt a rendszerváltás előtti időszakban. Az
1960 és 1975 közötti időszakban a magyar mezőgazdaságot és az élelmiszeripart gyors ütemű
előretörés jellemezte (Schlett, 2013) a közvetlen (üzemanyag) és közvetett (műtrágya,
növényvédő szer, gép) energia bevitel következtében (Kaposi, 2007). Mára szerepe
nagymértékben lecsökkent, de jelentősége még mindig alapvető fontosságú és nem csak
gazdasági területen, hanem társadalmi, szociológiai és politikai értelemben is (Kapronczai,
2014).
Forgács (2003) úgy vélekedik, hogy a jövőben a mezőgazdaság már motorfunkciót nem tölthet
be a vidék fejlődésében, de fontossága a vidéki gazdaság előremozdításában továbbra is
kiemelt jelentőségű. Európa vidéki területei már nem a mezőgazdaság miatt vonzóak az
emberek számára, hanem a helyi ipar és szolgáltatások miatt. Magyarország mezőgazdasági
helyzetére jellemző a csökkenő versenyképesség, a piac és pozícióvesztés, de adottságait
és hagyományait kihasználva továbbra is fontos gazdasági ág maradhat és hozzájárulhat
a vidék fejlődéséhez (Csáki, 2008). Kapronczai (2011. p. 611.) is hasonlóképpen vélekedik,
úgy gondolja, hogy „a mezőgazdaság fejlett vagy közepesen fejlett gazdaságú társadalomban
már soha nem lehet „húzóágazat”, de lehet sikerágazat!”
Az előzőekben említett, a magyar mezőgazdaságra jellemző belső problémák nem a
rendszerváltást követően, hanem már a rendszerváltás előtti években, a nyolcvanas évek
elején, közepén érezhetőek voltak. A hatvanas éveket az olcsón és széles kínálattal rendelkező
termelési tényezők, a nemzetközi kapcsolatok megléte és a piacbővülés jellemezte. A hetvenes
években azonban jelentős átalakulás vette kezdetét, a mezőgazdaságra nézve is megváltoztak
és kedvezőtlenné váltak a világpiaci körülmények (Schlett, 2013). Az agrártermelés 1988-tól
rohamosan csökkent, mélypontját a növénytermesztésben 1993-ban, az állattenyésztésben
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1994-ben és 1997-ben érte el (Antal et al., 2003). A kilencvenes évek elejétől pedig jellemzően
nem használjuk ki az agrárgazdaság nyújtotta lehetőségeket, annak ellenére, hogy
Magyarország teljes területének mintegy kétharmada áll mezőgazdasági művelés alatt
(Kapronczai, 2014). Ez annak is köszönhető, hogy Magyarország mezőgazdaságában a politikai
rendszerváltás és a piacgazdaságra való átállás jelentős változásokat indított el a fent
említetteken is túl, az agrárágazat egyre nehezebb helyzetbe került. A mezőgazdasági
nagyüzemek többsége szétesett, a föld nagy része magántulajdonba került, de többségében nem
a tulajdonosok művelték földjeiket. A tőkehiány, a termelés szervezetlensége, az életszínvonal
csökkenése következtében a fogyasztás visszaesett és egyes termékekből eladhatatlan
mennyiséget teremtett, amit az alacsony jövedelmezőség tovább fokozott. A mezőgazdaság
két ágazatának egymáshoz viszonyított aránya felborult, az állattenyésztés aránya
csökkent és 2008-ban már a növénytermesztés került Magyarországon túlsúlyba (5. ábra)
(KSH, A magyar mezőgazdaság fejlettségének regionális különbségei, 2008).
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5. ábra: A mezőgazdasági alaptevékenység megoszlása (%) 1989-ben és 2008-ban
Forrás: AKI adatok alapján saját szerkesztés, 2018.
A rendszerváltás után az állattenyésztés lett a mezőgazdaság legnagyobb vesztese. A válság,
valamint a takarmányárak növekedése még tovább rontotta az ágazat helyzetét. A legnagyobb
problémát jelenleg az élelmiszerlánc szereplői közötti együttműködés, a szakismeret, a
tőkeszegénység, a kutatás-fejlesztés és az innováció hiánya együttesen okozza (Harangi –
Rákos et al., 2013).
Jelen, XXI. századunk sok tekintetben is új korszak kezdetét jelenti a mezőgazdaságban, hiszen
a világ népességének növekedése és élelmiszer-ellátása a mezőgazdasági termelés növelésének
körülbelül 70%-át jelenti 2050-ig. Ha a világ mezőgazdaságának fejlődését vizsgáljuk, akkor
elmondható, hogy éves fejlődési üteme a 2%-ot is meghaladta 1990 és 2010 között, azonban a
növénytermesztés valamelyest meghaladta az állattenyésztés fejlődési ütemét. A
mezőgazdaság problémái között megemlíthető a mezőgazdasági népesség elöregedése,
mely különösen a fejlett és a közepesen fejlett országokat érinti. Jellemző a város-vidék
közötti jövedelemkülönbség, melyhez hozzájárulnak a környezeti problémák és a
klímaváltozás fenyegető jelei is (Csáki, 2012).
Magyarországon jelentős területi és településbeli különbségek vannak, melyek fellelhetőek a
társadalmi, a gazdasági szférában, a településhálózatban, mind pedig a lakossági
életkörülményekben. A területi különbségek a vidéki területek hátrányát érzékeltetik, a vidék
városias körzetektől történő lemaradása folyamatosan növekszik. A vidéki területekre jellemző
a mezőgazdasági termelés, az erdőgazdálkodás és a rekreációs tevékenységek (Gódor –
Káposzta, 2017).

20

A mezőgazdaság legfontosabb funkciói Gáthy (2006) szerint az élelmiszer ellátás; a táj
élővilágának megőrzése; a vidéki népesség életkörülményeinek megőrzése, a népesség
helyben tartása; a munkahelyek teremtése, megfelelő jövedelem biztosítása mellett;
valamint a vidék kulturális értékeinek megőrzése.
A magyar agrárgazdaság 15-20 millió ember ellátására is képes lehet a jövőben, de jellemző,
hogy a nyers és a feldolgozott termékeink jelentős részét külpiacokon értékesítjük. Az anyagi
és a szellemi erőforrásokat a hatékonysági mutatók és a versenyképesség javítására kell
fordítani, melynek következménye a foglalkoztatás növelése. A vidékpolitika célja a vidéki
térségek felzárkóztatása, azonban ennek hatásai a mai napig nem igazán érezhetőek, a
várakozásokat alul múlták. A vidéki térségekben élő lakosság korösszetételére az elöregedés
jellemző, alacsony az iskolázottság és itt élnek azok a népcsoportok, melyeknek
integrációja nem történt meg az elmúlt években. A fiatalok és a tanultabbak elhagyják a
vidéket, csökken az aktív keresők és a képzettebb munkavállalók száma (Popp, 2014).
A nemzetközi szakirodalomban, de a Közös Agrárpolitika alakítása és alkalmazása
során is fontos kérdésként kezelik a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat helyét és
szerepét a vidékgazdaságban. Különösen fontos ez hazánk számára, hiszen meglehetősen
gyenge agrárágazattal léptünk be az Európai Unióba, miközben vidékgazdaságunk fejletlen és
ellentmondásos volt. A magyar mezőgazdaság hagyományos funkciói közül a termelési és
foglalkoztatási szerepkör jelentősen átalakult és tartósan megváltozott. Ahhoz, hogy az ágazat
stabilizálhassa a vidékgazdaságot, új szerepköröket kell kialakítani és bevezetni. Egyszerre kell
tehát megoldani a mezőgazdaság fejlesztését, paradigma és modell váltását és a vidékgazdaság
építését (Fehér, 2005).
A vidékfejlesztés számára a mezőgazdaság az egyik lehetséges és fontos aktivitási terület,
ahol a kifejlett tevékenység az adott terület adottságaitól, sajátosságaitól, az ott élő
emberek gazdasági, társadalmi, kulturális helyzetétől függ, s nem kötődhet egy termékvagy szektorközpontú mezőgazdasági elképzeléshez (Kulcsár - Kozári, 1998).
Oláh szerint a vidékfejlesztés a területfejlesztéssel sajátos mellérendelt viszonyban álló
fogalom, melynek kötődése van a mezőgazdasághoz is, mivel komplex fogalom, nem
szűkíthető le a mezőgazdasági fejlesztések területére, sőt ezeknek sok esetben nincs is kiemelt
jelentőségük (Oláh, 2003).
Kulcsár és Kozári (1998) szerint a vidékfejlesztés nem egyenlő külön-külön az
infrastruktúrális fejlesztéssel, a mezőgazdaság fejlesztéssel, a vállalkozás – fejlesztéssel, a
települési intézmények fejlesztésével, a turizmusfejlesztéssel, a munkahelyteremtéssel.
Ezeknek fontos szerepük van a vidékfejlesztésben, a vidékfejlesztés ezekkel együtt valósul
meg.
A mezőgazdaság vidékfejlesztésbeni szerepének mértékét alapvetően a kapott támogatások
nagysága határozza meg és csak kisebb részben a szektor belső erőforrásai (Forgács, 2003).5

Maácz véleménye szerint a vidékfejlesztésnek vannak a mezőgazdasággal összefüggő és a mezőgazdasággal
össze nem függő céljai (Maácz, 2001), a mezőgazdaság termelő tevékenysége nemcsak az anyagi javak előállítását
jelenti, hanem a kultúr- táj, a természeti értékek megőrzését és újratermelését, sőt bizonyos kulturális
hagyományok és értékek megőrzését is (Dorgai, 2001).
Oláh (2003) egyetért a vidékfejlesztőkkel, akik olyan mezőgazdaságot kívánnak létrehozni, amely környezetbarát
termelésen alapszik, végtermékként egészséges, értékes bel-tartalmú, vegyszermentes élelmiszert eredményez, az
élőmunka befektetéssel arányos jövedelmet nyújt, a piacon jól eladható különleges, változatos termékeket kínál.
5
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3. Vidékfejlesztési politika az Európai Unióban
A vidékfejlesztés olyan tevékenység, melynek alapvető célja, hogy a vidéki térségek a
társadalomban betöltött gazdasági, ökológiai és szociális funkciók ellátására állandóan
képesek legyenek.
A 21. században magába foglalja a helyi lakosságot, annak életformáját, a foglalkoztatási
helyzetet, a jövedelem-szerkezetet, a lakhatási körülményeket és a szolgáltatások szintjét,
valamint a kulturális aspektusokat is: a hagyományos foglalkozásokat, ételeket, nyelvet,
öltözködést és szokásokat. A központi beavatkozást, a vidékfejlesztési politikák működtetését
indokolja az a meggyőződés, hogy a vidéki területek alkalmazkodó képessége korlátozott,
miután a piac ezeken a területeken különböző okokból nem tud zavartalanul működni. A
mezőgazdaságban dolgozók gazdálkodáson kívüli munkavállalásának ösztönzésével, a falvak,
a táj képének általános rendezésének igényével a vidéken élő agrár- és nem agrár-népesség
életkörülményeinek, életszínvonalának javításával a vidékfejlesztés társadalmi szerepe szintén
túlmutat az általános agrárpolitika hatókörén.
A vidékfejlesztés akkor hatékony, ha elősegíti az életkörülmények javítását, munkalehetőségek
megteremtését az agrárszektoron kívül, a gazdálkodásból élők számára pedig kiegészítő
jövedelemforrásokhoz való hozzájutást. Emellett kitüntetett figyelemben kell részesíteni a
vidéknek, mint a környezet részének megőrzését a környezetvédelem és a tájfenntartás
eszközein keresztül. (Baksa 2011)
G. Fekete (2013) a vidékfejlesztés alapelveit a következőkben foglalja össze:
1. A fejlesztés középpontjában az ember áll, vagyis „az alulról vezérelt fejlesztés az adott
közösség valós igényrendszeréből indul ki és nem valami külső, a közösségtől idegen,
netán csak a fejlettnek mondott nyugati fogyasztói társadalom értékrendjéből
következő, mesterségesen támasztott szükségletek kielégítését célozza”.
2. A fejlődés nem egyenlő a gazdasági növekedéssel, vagyis a minőségre kell törekedni, az
emberi (közösségi) szükségletek alapján
3. A fejlesztés csak komplex lehet, vagyis a beavatkozások a természeti, a gazdasági, a
társadalmi és a művi környezet összefüggésrendszerére vonatkoznak, melyet az ember
szabályoz.
4. Nem csak egyetlen út létezik, az útválasztás a helyi közösség lehetősége és felelőssége,
vagyis a helyi adottságok tudatos hasznosításával, valamint a szubszidiaritással
közelebb lehet jutni a közösség tagjai szükségleteinek kielégítéséhez.
5. Helyi specifikus adottságokból előnyök kovácsolása, a piaci résekbe való
betörés,vagyisa komparatív előnyök alapján a tömegtermeléssel szemben az egyedi,
lehetőleg tájspecifikus termelés a kiút megfelelő marketing- és humán
erőforrásfejlesztés-stratégiával.
6. Alternatív munkaerőforrások hasznosítása, vagyis a korábban nem értékelt humán
erőforrások (nők, megváltozott munkaképességűek, informális gazdaság szereplői)
bevonásával nemcsak a munkaerő mennyisége nő, hanem a szociális szerepkör is
erősödik.
7. A fenntarthatóság biztosítása, amely nemcsak a környezetet érinti, a fenntartható
társadalom létrehozására törekszik.
8. A polgárok minél szélesebb bevonása, amelynek aktivizáló, dinamizáló, társadalmi
tőke-növelő és népességmegtartó hatása is van.
9. A fejlődés partneri együttműködések láncolatában valósul meg, vagyis a fejlődést nem
a szereplők közötti verseny, hanem a kölcsönös érdekeken alapuló partnerség mozgatja.
10. A vidékfejlesztés tere: a horizontális kapcsolatok talaján szerveződött kistérség, amely
az önkéntesség és a kölcsönös érdek alapján kerül kialakításra.
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Az EU város-vidéki egyenlőtlenségének főbb jellegzetességei napjainkban
2017-ben 511 millió ember élt az EU-ban. A legtöbb ember a túlnyomórészt városi (44,7%) és
a köztes régiókban (36,1%) található, míg 19,2% él vidéki régiókban. A népesség eloszlása
országonként nagyon eltérő képet mutat. Írországban, Szlovéniában és Romániában a lakosság
több mint 50%-a vidéki régiókban helyezkedik el, míg például Máltán, az Egyesült
Királyságban, Hollandiában többnyire városi területeken élnek. 2012-2017 között az EU28
népessége enyhén nőtt. Összességében a városi régiók növekedtek a legerőteljesebben (+
1,6%), majd köztes régiók (+ 0,9%); a vidéki régiók népességük kis részét elvesztették (-0,5%).
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11. ábra: A GDP/fő mutató a város-vidék egyenlőtlenség alapján az EU28-ban (az EU
átlagában, vásárlóerő-paritáson)
Forrás: DG Agri, 2018 alapján saját számítás
Az EU-28-ban az egy főre jutó bruttó hazai termék 2017-ben elérte a 30 000 eurót (vásárlóerőparitáson számolva). A vidéki régiókban a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP (átlagosan az
EU-28 átlag 72,2% -a), majd köztes régiók (88,0%) következnek. A leginkább a városi
régiókban a legmagasabb a gazdasági teljesítmény (az EU átlagának 119,9% -a). Az egy főre
jutó GDP Bulgária, Románia és Lettország túlnyomórészt vidéki régióiban az EU-28 átlagának
40% -a alatt volt, míg Hollandiában 113,6%. A köztes régiókban is nagy különbségek vannak
(Bulgáriában 34,7%, Luxemburgban 267,3%). A túlnyomórészt városi régiókban a GDP/fő
átlagértékei 85,7% -tól(Lettország) 209,1% -ig (Írország) szóródnak. A 3. táblázat a főbb
társadalmi-gazdasági mutatók város-vidék egyenlőtlenségeit közli. Az adatokból kirajzolódik
a vidéki terek átlagos elmaradottsága például a további gazdasági teljesítmények (bruttó
hozzáadott érték, termelékenység, foglalkoztatás)és a társadalmi helyzet (szegénység) terén.
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3. táblázat: A főbb társadalmi-gazdasági mutatók város-vidék egyenlőtlenségei
A vidékfejlesztés és története6
A vidékfejlesztési politika megjelenését időben megelőzte a regionális politika kialakulása. Már
az Európai Gazdasági Közösséget megalapító hat tagállam az 1957. évi Római Szerződésben
célként fogalmazta meg a különböző régiók között meglévő különbségek és a hátrányos
helyzetű régiók elmaradottságának csökkentését. Ennek ellenére a regionális politika közösségi
célként először 1964-ben jelent meg, amelynek irányítására, szervezésére 1967-ben külön
főigazgatóságot hoztak létre. A fejlesztések pénzügyi eszközeit a különböző, egymást
kiegészítő strukturális alapok jelentették. Az 1960-ban létrehozott Európai Szociális Alap
mellett – ha áttételesen is – az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapot (1962)
(illetve annak Garancia szekcióját), majd az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (1975) is a
területi felzárkóztatás szolgálatába állították. Ez a három pénzügyi alap, valamint az 1993
létrehozott Európai Halászati Pénzügyi Eszköz alkotta 2007.január 1-ig a Strukturális Alapokat.
A vidékfejlesztési politika Európában a Közös Agrárpolitika történelmi kialakulásának
részeként fejlődött. Létrejötte szervesen kapcsolódik a Strukturális Alapok és a Közös
Agrárpolitika 1980-as évekbeli reformjához, valamint az 1991-es Maastrichti Szerződéshez.
Számos célkitűzése egyszersmind az európai strukturális és beruházási alapoknak is
célkitűzése. A Közös Agrárpolitika vidékfejlesztéssel kapcsolatos intézkedései 1989 előtt
jellemzően projektfinanszírozás keretében érvényesültek. Az 1962-ben létrejött Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapot (EMOGA) 1964-ben két csoportra bontották.
Az Orientációs Osztály a strukturális akciókat finanszírozta, a Garancia Osztály ezzel szemben
az intervenciós politikáért, azaz a közös belső piaci árakért volt felelős.
Az EMOGA működési és financiális nehézségei nyomán 1972 második felében születtek meg
az első vidékfejlesztési vonatkozású gazdaság- és társadalomszerkezeti irányelvek. Az első
irányelv az idős gazdákat ösztönözte arra, hogy hagyjanak fel a gazdálkodással, és a
felszabaduló területeket további fejlődés alá helyezzék. A második irányelv a gazdaságok
modernizációját célozta, míg a harmadik irányelv a mezőgazdasági dolgozók képzettségi
6

A fejezet alapját Popp J. – Oláh J. (2016): Az EU Közös Agrárpolitikája és az magyar Vidékfejlesztési Program
c. kiadványa adja.
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szintjét kívánta növelni. 1975-től számos regionális jellegű akcióra került sor, amelyek egyre
inkább a vidéki térségek átfogó fejlesztésére irányultak. A hegyi- és dombvidéki, valamint az
elmaradott területeken folytatott gazdálkodásról szóló irányelv új irányba mozdította az
agrárstruktúra-politikát: a területi-regionális megközelítés egyre nagyobb teret nyert és végül
elvezetett a strukturális politikák, a vidékfejlesztés és a regionális fejlesztés
összekapcsolódásához.
Az 1988-ban elfogadott „Delors csomag” koordinálta a Strukturális Alapok tevékenységét,
rendszerezte a célkitűzéseket és elkülönítette az azokhoz tartozó célterületeket. Az új
irányvonal a korlátlan ártámogatások csökkentését, a garantált árak alacsonyabb világpiaci
árakhoz történő közelítését, valamint a garantált felvásárlások mennyiségi korlátozását
határozta meg követendő célként. A „Delors csomag” további javaslata volt a környezetkímélő
mezőgazdasági művelési módok támogatása, illetve az intenzívebb, nyereségesebb termelési
szerkezet kialakításának ösztönzése. Az új elveket a Bizottság „A vidéki társadalom jövője”
címmel hivatalos álláspontként is megjelentette. A dokumentum összegezte a vidéki társadalom
lényegesebb problémáit, elismerve, hogy a korábbi évek agrár-, regionális, illetve strukturális
politikája nem eredményezett lényegi változásokat a vidéki területek fejlődésében. A
tanulmány arra is rámutatott, hogy a vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság
fejlesztésével, ugyanis a vidéki társadalom problémáin csak átfogó reformok és komplex
fejlesztési programok segítségével lehet megoldást találni.
A fentiek figyelembevételével az 1989-1993 közötti időszakban a Strukturális Alapok
programozása öt célkitűzést meghatározva valósult meg, ami a következő (1994-1999 közötti)
időszakban is változatlan maradt, illetve 1995-ben a két új skandináv tagállam felvételével egy
hatodik célkitűzéssel bővült. A vidékfejlesztési programozás kezdetét az 1989-1993 közötti
időszak jelentette, amikor is a projektfinanszírozást többéves programozás váltotta fel. A
programozásban a következő elvek érvényesültek:
o Összpontosítás korlátozott számú célra, a legkevésbé fejlett régiók középpontba
állításával.
o Elemzésen, stratégiai tervezésen és értékelésen alapuló többéves programok.
o Kiegészítő jelleg, ami biztosítja, hogy a tagállamok nem a nemzeti kiadásokat
helyettesítik EU-pénzekkel.
o Partnerség a nemzeti, a nemzeti szint alatti és az uniós szereplők (köztük társadalmi
partnerek és civil szervezetek) részvételével zajló programok megtervezésében és
megvalósításában a művelet tulajdoni viszonyainak és átláthatóságának
biztosításával.
A Strukturális Alapok az 1994-1999 közötti időszakban hat fő közösségi célkitűzést, illetve
tucatnál is több, úgynevezett közösségi kezdeményezésű programot támogatott. A
vidékfejlesztés az alábbi célterületi támogatásokban jelent meg:
- Az 1. célterületeken - a komplex regionális programok részeként – az alábbi főbb,
vidékfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket finanszírozták: mezőgazdaság
versenyképességének javítása, mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozása,
tevékenységi kör bővítése (diverzifikálása), falusi turizmus, alternatív
jövedelemforrások megteremtése, mezőgazdasági infrastruktúra, általában a vidéki
infrastruktúra fejlesztése, gazdálkodás harmonizálása a természettel, organikus
gazdálkodás fejlesztése, hagyományos termékek előállításnak modernizációja,
kulturális örökségek megőrzése.
- Az 5(b) célterületi támogatásban, azaz a kisebb területi egységeket (NUTS 3
regionális szint) érintő vidéki jellegű térségekben az alábbi támogatási célokat
fogalmazták meg: mezőgazdasági foglalkoztatottság javítása, mezőgazdaság
szerkezetének átalakítása, falusi életkörülmények javítása, termelés diverzifikálása,
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-

falufejlesztés, tagosítás (birtokrendezés), humán erőforrások javítása, kis- és
középüzemek, különösen pedig a kézművesség fejlesztése.
A vidék elnéptelenedésének megakadályozását célzó 6. célterületi támogatások az
elvándorlást az extenzív mezőgazdálkodás fenntartásával, a helyi nyersanyagok
feldolgozásával, és általában a helyi adottságok jobb hasznosítása révén kívánták
elérni.

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájában kiemelkedő jelentőségű és máig meghatározó
az 1996-ban elfogadott „Cork-i deklaráció”, amely szerint a vidékfejlesztési politikának a KAP
fontos részéve kell válnia. A dokumentáció fő célkitűzésként a szegénység elleni küzdelmet, a
munkahelyteremtést, az elvándorlás csökkentését, az esélyegyenlőség és az életszínvonal, az
egészség, valamint a biztonság növelését jelölte meg. A Cork-i deklaráció szerint az Európai
Unió eddigi agrár- és vidékfejlesztési politikája önmagában is felülvizsgálatra szorul, de az
újonnan csatlakozó országok miatt is korszerűsíteni kell az alábbi szempontok
figyelembevételével:
1. A vidékfejlesztés prioritása (Rural preference). A vidékfejlesztési politikának
elsőbbséget kell kapnia, és le kell váltania vagy magába kell foglalnia az
agrárpolitikát.
2. Integrált megközelítés (Integrated Approach). A problémákat és a fejlesztési
lehetőségeket nem a hagyományos gazdasági és társadalmi szektorok szerint kell
vizsgálni, hanem komplexitásukban.
3. Diverzifikáció (Diversification). A térségek gazdasági-társadalmi sokszínűségének
megőrzése mellett a fejlesztési módszerek és a fejlesztési területek változatosságára
kell törekedni.
4. Fenntarthatóság (Sustainability). A kiváltott térségi fejlődésnek ökológiai,
ökonómiai és társadalmi szempontból egyaránt fenntarthatónak kell lennie. A helyi
akcióknál figyelembe kell venni a globális hatásokat.
5. Szubszidiaritás (Subsidiarity). A sikeres fejlesztés érdekében elengedhetetlen a
lakossági részvétel, az alulról-felfelé megközelítés és szolidaritás.
6. Egyszerűség (Simplification). A vidékfejlesztési politika sikerességéhez szükséges
a bürokrácia csökkentése, a rugalmasság egyidejű fokozása mellett.
7. Programozás (Programming). Koherens és átlátható térségfejlesztési programokat
kell megfogalmazni, amelyeket térségenként egy egységes, átfogó programba kell
foglalni.
8. Finanszírozás (Finance). Ki kell használni a többcsatornás finanszírozás szinergikus
hatásait (be kell vonni a fejlesztésbe a helyi forrásokat is), és a vidéki hitelezési
technikák megfelelő kidolgozásával ki kell küszöbölni a kisvállalkozások
hátrányait.
9. Menedzsment (Management). Növelni kell a helyi igazgatás és az önálló
kezdeményezések hatékonyságát technikai segítségnyújtással, oktatással és
képzéssel, jobb kommunikációval, a kutatási eredmények és tapasztalatok
átadásával, valamint a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódással.
10. Értékelés és kutatás (Evalutaion and Research). A programok, folyamatok
átláthatósága, a közpénzek felhasználásnak ellenőrizhetősége érdekében erősíteni
kell az utólagos értékelést, a monitoringot és a hasznossági elemzést.
Az 1997-ben kiadott, majd 1998-ban módosított AGENDA 2000 alapvető változásokat hozott
az Európai Unió strukturális politikájában. A Strukturális Alapok koordinációját megvalósító
célterületek rendszere lényegesen leegyszerűsödött, a célkitűzések száma háromra, a közösségi
kezdeményeséseké négyre csökkent. A 2000-2006 közötti programozási időszakban az alábbi
célkitűzéseket határozták meg.
28

1. célkitűzés: A fejlődésben lemaradt régiók fejlődésének és strukturális
átalakulásának elősegítése.
2. célkitűzés: A strukturális nehézségekkel küzdő területek gazdasági- társadalmi
átalakulásának támogatása.
3. célkitűzés: Az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek alkalmazkodását
és korszerűsítését célzó politika támogatása.
Hosszas viták után döntés született az egységes vidékfejlesztési rendelet megalkotásáról. Az
1257/1999EK rendelet első ízben fektette le az átfogó és következetes vidékfejlesztési politika
alapjait. Az AGENDA 2000-ben megfogalmazott célok nem csupán a mezőgazdaság
fejlesztésére irányultak, hanem a vidék állapotának javítását is szolgálták (pl. munkahelyek,
életszínvonal, természeti kincsek megőrzése).
A 2000-2006 közötti tervidőszakban a tagállamok a vidékfejlesztési intézkedésekre két külön
programdokumentumot állítottak össze. Egyrészt a Strukturális Alapokról szóló 1260/1999 EK
rendeletnek megfelelően az EMOGA Orientációs szekciójából finanszírozott vidékfejlesztési
intézkedésekre, illetve a közösségi kezdeményezések közül a LEADER-re Agrárvidékfejlesztési Operatív Programok készültek. Másrészt az 1257/1999 vidékfejlesztési
rendelet alapján az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban az EMOGA-Garancia részlegéből
finanszírozott ún. kísérő intézkedésekre. (Korai nyugdíjazás, kedvezőtlen adottságú és a
környezetvédelmi korlátozások alá tartozó térségek, agrár-környezetvédelem, erdősítés.)
Nemzeti Vidékfejlesztési Tervek készültek. Mind a Vidékfejlesztési Terveket, mind a Nemzeti
Fejlesztési Tervek részét képező Operatív Programokat és Programkiegészítő
Dokumentumokat a legalkalmasabbnak vélt földrajzi részletezettségi szinten kellett elkészíteni.
A 2007-2013 között tervidőszak legfontosabb változása, hogy a vidékfejlesztési intézkedéseket
az 1698/2005 EK tanácsi rendelt alapján immáron egy közös alap, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap finanszírozta, amely értelmében a vidékfejlesztés három úgynevezett
tematikus tengely köré szerveződött, azaz célkitűzéseit tartalom alapján csoportokba rendezte:
I.
tengely: A mező- és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása.
II.
tengely: A környezet és a vidéki tájak állapotának javítása.
III.
tengely: A vidéki térségekre jellemző életminőség javítása és a vidéki gazdaság
diverzifikációjának ösztönzése.
A fenti három tengelyhez kapcsoltak egy horizontális, úgynevezett LEADER7-tengelyt, amely
a vidékfejlesztés speciális eszközeként a vidék gazdaságfejlesztési tevékenységei között
hivatott kapcsolatot teremteni oly módon, hogy projektjeit a vidéken élők összefogásából
kiindulva valósítja meg (12. ábra).

7

LEADER = Liaison Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale, magyarul: „Közösségi
Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében”.
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12. ábra: A vidékfejlesztés 4 tengelye 2007-2013 között
A négy pillér között a rendelkezésre álló összeget a tagállamok Nemzeti Vidékfejlesztési
Programjai az Európai Bizottság által ajánlott minimum részarányok betartásával oszthatták fel.
Valamennyi tagállam a fennálló vidéki problémák figyelembevételével állíthatta össze nemzeti
tervét, arra a tengelyre helyezve a nagyobb hangsúlyt, ahol jelentősebb lemaradások,
problémák vannak. A 27 tagállam vidékfejlesztési programjaiban a 2. tengely intézkedéseire
tervezték fordítani az EMVA támogatások zömét (46%-át). A legfontosabb, a költségvetés
legnagyobb hányadát lefedő intézkedések: az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (23%),
a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (11%) és a kifizetések kedvezőtlen adottságú
területeken gazdálkodóknak (7%). Az Európai Unió vidékfejlesztési programjának
egyensúlyteremtése érdekében meghatározták az egyes tengelyekre jutó finanszírozás
minimális mértékét: az I. tengely 10%, a II. tengely 25%, a III. tengely 10% és a LEADER
tengely 5% (az új tagállamokban 2,5%).
A tematikus tengelyek keretében – építőelemként – a vidékfejlesztési intézkedéseket előre
meghatározták. A tagállamok ezek közül választhatták ki azokat, amelyek a saját vidékük
fejlesztése szempontjából relevánsak, és amelyek várhatóan a legnagyobb hozzáadott értéket
eredményezik a megvalósítás során. Ez a megközelítés lehetővé tette, hogy a vidékfejlesztés
számára rendelkezésre álló uniós források a három tengelyre összpontosuljanak, miközben
megfelelő rugalmasságot nyújtott a tagállamok számára a vidéki térségeiket jellemző
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specialitások érvényesítésre. További alapvető változást jelentett a valamennyi tagállamra
érvényes egységes programozási, finanszírozási, jelentési és ellenőrzési szabályok alkalmazása.
A LEADER mint a helyi fejlesztés hatékony eszköze
Az Európai Unióban 1991-ben, a Közösségi Kezdeményezések keretében, kísérleti programként indított
LEADER szakított a térségfejlesztés korábbi centralizált, felülről irányított gyakorlatával, és a
vidékfejlesztési programozásba beemelt egy addig még nem alkalmazott módszert, az alulról jövő
kezdeményezést (bottom-up). A program fő jellemzőiként a helyi szintű partnerség, átláthatóság,
szubszidiaritás, elszámoltathatóság és helyi kezdeményezések ösztönzése határozható meg.

A LEADER hét alapelve:
1. Területalapú megközelítés: azok dolgoznak együtt, akik közösotthonuknak érzik az adott térséget, és ez a
motiváció hatékonyan mozgósítja és értékesíti a helyi kezdeményezéseket és erőforrásokat. A szerveződés
földrajzilag összefüggő, megfelelő méretű területen megy végbe, amely biztosítja az emberi, pénzügyi és
gazdasági erőforrásokat egy fejlesztési stratégia megvalósításához.
2. Alulról építkezés elve: helyi (térségi) szereplők készítenek fejlesztési stratégiák az általuk lefedett térségi
területre, figyelembe véve a közösségi és nemzeti iránymutatásokat. A helyi szereplők bekapcsolódnak a
területüket érintő fejlesztésekbe, meghatározzák azokat.
3. A köz- és a magánszféra partnersége: A helyi akciócsoportok (LAG-ok). A LAG feladata a helyi fejlesztési
stratégia kialakítása és végrehajtása, a pénzügyi források szétosztására vonatkozó döntéshozatal, illetve e
forrásokkezelése.A LAG-nak össze kell kapcsolnia a köz- és a magánszféra partnereit, és meg kell valósítania
a terület szociális és gazdasági ágazataiból kialakuló helyi érdekcsoportok egyensúlyát és megfelelő
képviseletét.
4. Az innováció elősegítése: a LEADER értékes szerepet játszhat a vidéki területfejlesztések új és innovatív
megközelítéseinek ösztönzésében. A LAG-ok nagy szabadsági foka és a támogatandó fellépéseket érintő
döntéshozatal rugalmassága elősegíti az innovációt.
5. Integrált és ágazatközi fellépések: a fogalom ágazatközi gondolkodást és tervezést jelent.
6. Hálózatépítés elve: helyben szerzett tapasztalatok, kidolgozott módszerek terjesztése érdekében a
LEADER közösségek hálózatba szerveződnek. Történik mindez nemzetközi szinten, nemzeti szinten. A
hálózatok kialakulhatnak ugyanazon gazdasági szektor szereplői között, vagy hasonló adottságú és
lehetőségekkel rendelkező szereplők között.
7. Együttműködés: az együttműködés a hálózatban való működésnél tovább megy. Egy-egy helyi cselekvési
csoport más LEADER-csoporttal vagy egy másik régió, tagállam, de akár harmadik ország hasonló
megközelítéssel dolgozó csoportjával való közös projektjének kivitelezését jelenti. (G. Fekete, 2013)

4. szövegdoboz: A LEADER mint a helyi fejlesztés hatékony eszköze
A vidékfejlesztés keretei hazánkban a 2004-2013 időszakban
Magyarország uniós csatlakozását megelőző felkészülési időszakban, majd a csatlakozást
követően a mezőgazdaság és a vidék fejlesztéséhez rendelkezésre állóuniós támogatások
felhasználása négy tervdokumentum (SAPARD, AVOP, NVT, ÚMVP) alapján történt az uniós
iránymutatásoknak megfelelően, meghatározott prioritások mentén.
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Hazánk főbb térszerkezeti sajátosságai és a magyar vidék főbb jellemzői
-

A területi különbségek fő törésvonalai a fejlett és a leszakadó térségek, a nagyvárosok és a
kistelepülések között húzódnak.
Az ország településhálózatában kimagasló a főváros jelentősége. Alapvető problémának számít, hogy
a főváros egyértelmű dominanciáját hazánkban a regionális központok nem tudják ellensúlyozni. (Ezt
a jelenséget mutatja az alábbi, ún. topológikus térkép. A települések mérete a megtermelt
jövedelmeknek megfelelő, a színek pedig a népességkategóriákat jelzi.)

Magyarország jövedelmi (topológikus) térképe (saját szerkesztés)
-

-

-

-

-

Napjainkra az ország gazdasági-társadalmi fejlettségét kifejező legtöbb mutató inkább egy fejlett
északnyugati és két erősen leszakadó délnyugati és északkeleti térséget rajzol ki.
A vidéki népesség aránya a tagállamok összehasonlításában a legmagasabbak közé tartozik. A vidéki
területek népsűrűsége alacsonyabb, mint az országos átlag, annak mintegy kétharmada. Az ország
területének 66,6%-aalapvetően vidéki és 0,6%-a városi terület.
A vidék gazdasági fejlettsége jelentősen elmarad az uniós átlagtól, annak felét sem éri el, míg az
ország egészének gazdasági fejlettsége eléri az uniós átlag kétharmadát.
A 3152 település közül 1580 település elmaradott társadalmi, gazdasági és infrastrukturális
szempontból, ezek népessége 1millió 640 ezer fő, az átlagos településméretük pedig 1038 fő.
A perifériális térségek földrajzilag nemcsak hazánk határmenti perifériáin találhatók, de belső
perifériáink is jól kirajzolódnak (pl. Közép-Tiszavidék, dunántúli belső megyehatárok SomogyTolna, Veszprém-Vas, Somogy-Zala területe).
A társadalmi-gazdasági elmaradottság a helyi társadalom életének minden szegmensét áthatja, egyik
legfontosabb velejárója az alacsony foglalkoztatottság.
A kedvezőtlentársadalmi-gazdasági folyamatokat súlyosbítja a társadalmi ellátó rendszerek
működésének elégtelensége nyomán kialakult állapot.
A gazdasági jelentőségüket, népességmegtartó erejüket elvesztett települések túlnyomó része a
falvak, és különösen az aprófalvak közül került ki.
Aprófalvas vidékeink elnéptelenedése, valamint a vidéki„gettók” kialakulása, kiemelten a roma
népesség által magas arányban lakott térségekben súlyos társadalmi-gazdasági teherként nehezedik
ránk.
Magyarországon a vidéki területek elnéptelenedése, a kis települések elhagyása mellett az alacsony
vállalkozói kedv is problémát jelent.
A foglalkoztatás-hiányos, illetőleg a szociális segélyben részesítettek magas arányával rendelkező
térségek számottevő része tartozik a magas arányú roma népességgel rendelkező térségek közé.
Az 1000 fő alatti népességszámú települések egészségmutatói és a születéskor várható élettartamok
rosszabbak, mint az ennél nagyobb lakosú települések esetében. A halandósági többlet túlnyomó
része a 10 000 főnél kisebb településeken jelentkezik.
A magas halandósággal és krónikus betegségek gyakoribb előfordulásával bíró hátrányos
térségekben a legmagasabb a betöltetlen háziorvosi praxisok aránya. (NVS 2012, Nemzeti Fejlesztés
2030 2013, Vidékfejlesztési Program 2014)

5. szövegdoboz: A magyar térszerkezet és a vidék jellemzése
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SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development)
Az Európai Unió kormányfői az 1997-es luxemburgi csúcstalálkozójukon hozták
nyilvánosságra az AGENDA 2000 nevű dokumentumot, amelyben többek között arról is
határoztak, hogy a közismert PHARE8 segélyprogram mellett újabb segélyeket folyósítanak a
tagjelölt országoknak. Az Unió kormányfőinek 1999 tavaszán Berlinben megtartott
csúcsértekezletén hagyták jóvá az úgynevezett előcsatlakozási segélyprogramokat, ezek egyike
a SAPARD, mely az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó 10 közép- és kelet- európai országban
a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén kezdeményezett, a csatlakozást előkészítő
intézkedések közösségi támogatása a felkészülési időszakban.
A SAPARD Programnak kettős célja volt:
I.
egyrészt segítség nyújtása a jelölt országok számára a közösségi jogszabályok
(aquis communautaire) átvételében, különös tekintettel az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) finanszírozott agrárstruktúra- és
vidékfejlesztési intézkedésekre,
II.
másrészt hozzájárulás a fenntartható és versenyképes agrárgazdaság
kialakításához, valamint a vidék életképességének növeléséhez.
Ezáltal cél:
– a magyar agrárgazdaság versenyképességének növelése,
– a mezőgazdasági tevékenységből származó káros környezeti hatások
csökkentése,
– a vidéki térségek adaptációs képességének elősegítése,
– munkahelyteremtés és munkahelymegtartás,
– az ország felkészítése a Strukturális Alapok fogadására.
Minden érintett országnak, így Magyarországnak is el kellett készítenie egy hét évre szóló
(2000-2006), az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának célkitűzéseit követő országos
mezőgazdasági és vidékfejlesztési tervet. A terv felépítését tekintve az ország gazdasági,
társadalmi helyzetének és környezeti állapotának helyzetfeltárásával indít, tartalmazza az
országos és az uniós adatok összevetését, komparatív elemzését, az erősségek és gyengeségek
elemzését a SWOT analízis módszerével. továbbá a korábbi, a Közösség által is finanszírozott
támogatások tapasztalatainak, a felhasznált pénzügyi forrásoknak és a hozzáférhető
eredmények értékelésének feldolgozását is. Ezek után következik a SAPARD Terv
célkitűzéseinek, stratégiájának, földrajzi lehatárolásának megfogalmazása, a kiválasztott
prioritások előzetes értékelése a valószínűsíthető gazdasági, társadalmi és környezeti hatások,
ideértve a foglalkoztatásra gyakorolt hatások bemutatásával. A negyedik fejezet tartalmazza az
intézkedések részletes kifejtését. A terv ötödik fejezete a program megvalósítása során
alkalmazott nemzeti szabályozást ismerteti, ezt követően a támogatásra való jogosultság
feltételeinek ismertetése következik, vagyis a kiválasztási és támogatási kritériumok. A hetedik
fejezetben a pénzügyi terv, a nyolcadik fejezetben a végrehajtás intézményrendszere, az utolsó
fejezetben pedig a monitoring és értékelés eljárásrendszerének összefoglalása kerül
ismertetésre.
A SAPARD Terv prioritásai és a célok elérését lehetővé tevő intézkedések:
I.
Prioritás: Az agrárgazdaság versenyképességének növelése.

8

Poland - Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy. A Phare 1990 és 1997 között a gazdasági
szerkezetátalakítást segítő programból a csatlakozás legfőbb pénzügyi felkészítő eszköze lett, hivatalos
kifejezéssel a csatlakozás által vezérelt programmá vált. (Nevétől eltérően nemcsak Lengyelország és hazánk
esetében.)
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A prioritás célját megvalósító intézkedések: mezőgazdasági vállalkozások
beruházásai, mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és
marketingjének fejlesztése, termelői csoportok felállítása, működtetése.
II.
Prioritás: Az agrár-környezetvédelem előtérbe-helyezése.
A prioritás intézkedése: az agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló
termelési rendszerek.
III.
Prioritás: Vidéki térségek adaptációs képességének elősegítése.
A prioritást szolgáló intézkedések: falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és
szellemi örökségének védelme és megőrzése, a tevékenységek diverzifikálása,
alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése, a vidéki
infrastruktúra fejlesztése és javítása.
Mindhárom prioritás hatékony megvalósítását szolgáló intézkedés: Szakképzés.
A SAPARD Terv megvalósítása az eredeti hét évről Magyarország 2004-es uniós csatlakozása
miatt négy évre csökkent. A Program megvalósítására rendelkezésre álló forráskeret többször
módosult. A „Magyarország SAPARD Terve 2000-2006” című dokumentumban eredetileg hét
évre tervezett 354,2 millió euró az megvalósítási időszak négy évre történő redukálásával és a
pótlólagos forrásokkal összesen 233,7 millió euróra csökkent.
Hazánk uniós csatlakozásával a 2004-2006-ig tartó „csonka” terezési időszakban a
vidékfejlesztést szolgáló intézkedéseket két programdokumentum alapján lehetett végrehajtani.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs szekciójából
finanszírozott vidékfejlesztési intézkedésékre, valamint a közösségi kezdeményezések közül a
LEADER-re a Strukturális Alapokról szóló 1260/1999 EK rendeletnek megfelelően hazánk
egy, az egész országra vonatkozó Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot (AVOP)
dolgozott ki. Az EMOGA Garancia részlegéből finanszírozott ún. kísérő intézkedésekre az
1257/1999 vidékfejlesztési rendelet alapján pedig Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet (NVT)
készített.
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) a mezőgazdaság és a vidéki térségek
helyzetének elemzését, a célokat és fejlesztési irányokat meghatározó stratégiát, valamint az
intézkedések céljának és tartalmának rövid összegzését foglalja magába. Az intézkedések
tartalmi és végrehajtással kapcsolatos részleteit a Program-kiegészítő dokumentum tartalmazza.
Az AVOP prioritásai és intézkedései az alábbiak szerint épültek fel:
I.
Prioritás:
A
versenyképesség
alapanyag-termelés
megalapozása
a
mezőgazdaságban.
– a termelés fajlagos költségeinek csökkentése, technikai-technológiai
megújulás,
– a termelékenység növelése,
– a termelési szerkezet javítása,
– a termékek minőségének javítása,
– a mezőgazdasági munkaerő, a mezőgazdasági vállalkozók jobb
korstruktúrájának kialakítása,
– a képzettségi szint emelése.
A célok megvalósítását az alábbi intézkedések szolgálják: a mezőgazdasági beruházások
támogatása, a halászati ágazat strukturális támogatása, fiatal gazdálkodók támogatása, szakmai
továbbképzés és átképzés támogatása, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és
értékesítésének fejlesztése.
II.
Prioritás: Vidéki térségek fejlesztése.
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A prioritás legfőbb célja a vidék felzárkóztatásának elősegítése. Az általános cél az
alábbi részletes célok megvalósításával érhető el:
– A vidéki gazdasági potenciál fejlesztése, a foglalkoztatás javítása.
– A vidéki környezet vonzóbbá tétele.
– Kísérleti minta értékű integrált kistérségi programok kidolgozása és
megvalósítása.
A prioritás céljait megvalósító intézkedések a következők: a vidéki jövedelemszerző
lehetőségek bővítése, a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése, a falufejlesztés- és
felújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése,LEADER+.
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) célja, hogy egységes keretbe foglalja az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garanciarészlegéből finanszírozandó
vidékfejlesztési intézkedések hazai végrehajtásának rendszerét. Az NVT kijelöli a vidéki
térségek fenntartható fejlődését szolgáló célokat, prioritásokat, valamint tartalmazza az egyes
intézkedések céljait, az intézkedések keretében támogatható tevékenységeket, a támogatás
igénybe vételének feltételeit és végrehajtásának részletes szabályait is.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv helyzetfeltáró része és stratégiája a Nemzeti Fejlesztési Terv
(NFT) és az AVOP stratégiai megállapításaira épül, továbbá részletesebben kifejti az NVT
hatókörébe tartozó további állapoti elemeket is (pl. foglalkoztatás, jövedelmezőség, környezeti
állapot, termőhelyi adottságok különbségei). Ezek a dokumentumok stratégiai szinten
támasztják alá az EMOGA Garanciadokumentum közötti szoros koherenciát e közös alap is
biztosítja. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései elsősorban a környezeti kihívásokra
adnak választ, illetve közreműködnek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek
enyhítésében (termelői csoportok létrehozásának támogatása, szerkezetátalakítás alatt álló félig
önellátó gazdaságok támogatása, korai nyugdíjazás).
Az NVT általános célja:
– jövedelemszint emelése, új munkahelyek megőrzése a vidéki
térségekben,
– a mezőgazdaság környezetbarát fejlesztésének, a földhasználat
racionalizálásának biztosítás, a tájgondozás a kialakítás elősegítése.
Specifikus célok:
– a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítése és javítása,
új, alternatív, a környezetvédelem következményeinek megfelelő vidéki
mezőgazdasági lehetőségek kialakítása,
– a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, környezettudatos
gazdálkodás és fenntartható táj-használat kialakítása,
– a környezet állapotának javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés
csökkentése,
– a termelők piaci pozícióinak javítása,
– a gazdaságok életképességének és gazdasági hatékonyságának javítása,
– az erdősültség növelése, ezáltal az erdők ökológiai állapotának javítása és az
erdők gazdasági, társadalmi és közjóléti szerepének erősítése.
Az NVT célkitűzései megvalósításának eszközei az alábbi intézkedések: agrárkörnyezetgazdálkodás, kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatása, az Európai Unió
környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése,
mezőgazdasági területek erdősítése, korai nyugdíj biztosítása, szerkezetátalakítás alatt álló félig
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önellátó gazdaságok támogatása, termelői csoportok létrehozásának és működtetésének
támogatása.
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ÚMVP a 2007-2013 közötti időszakra
vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi
Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, és amelye Magyarország a Kormány jóváhagyását
követően hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére. Az Európai Unió Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én hagyta jóvá.
Az ÚMVP intézkedései négy prioritás tengely (intézkedéscsoport) alá sorolhatók:
I.
prioritástengely: A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása.
Az intézkedéscsoport általános célja az alábbi fő intézkedéseken keresztül valósul meg:
– Az információk és a tudás elterjesztésének elősegítése.
– A kor-szerkezetváltás támogatása.
– Gazdaságok és termelési szerkezetváltás.
– A befektetések és a minőség támogatása.
– Az infrastrukturális támogatások.
Az I. tengely intézkedései: szakképzési és tájékoztatási tevékenységek intézkedés, fiatal gazdák
induló támogatása intézkedés, mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása
intézkedés, szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele intézkedés, a mezőgazdasági üzemek
korszerűsítését célzó intézkedés, az erdők gazdasági értékének javítása intézkedés,
mezőgazdasági termékek értéknövelése intézkedés, mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez
és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra intézkedés, szerkezetátalakítás alatt álló félig
önellátó gazdaságok támogatása intézkedés, termelői csoportok létrehozásának támogatása
intézkedés.
II.
prioritástengely: A környezet és a vidék fejlesztése.
Az intézkedéscsoport általános célkitűzése a környezet és a tájképi jelleg javítása a
tájgazdálkodás támogatásával. A Közösségi Stratégiai Iránymutatással és az általános
célkitűzéssel összhangban lévő, illetve ezeken átívelő nemzeti prioritások a következők:
– A Natura 2000 mezőgazdasági és erdészeti területeinek, valamint más,
kiemelkedő természeti értéket képviselő területek megóvása.
– Kedvezőtlen adottságú területek (KAT).
– Mennyiségi és minőségi vízgazdálkodás.
– Az erdészeti erőforrások növelés és fenntartható kezelése.
– Biomassza felhasználása energetikai célból.
– Talajvédelem.
A II. tengely intézkedései: a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek
mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések intézkedés, Natura 2000 kifizetések
mezőgazdasági területeken intézkedés, az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések intézkedés,
nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás intézkedés, mezőgazdasági földterület első
erdősítése intézkedés, agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági
földterületeken intézkedés, nem mezőgazdasági földterület első erdősítése intézkedés, erdőkörnyezetvédelmi kifizetések intézkedés, erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző
intézkedések bevezetése intézkedés, erdőterületeket érintő, nem termelő jellegű beruházások
intézkedés.
III.
prioritástengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása.
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Az intézkedéscsoport fő célkitűzése a vidéki területeken az életminőség javítása, valamint
a gazdasági tevékenységek diverzifikálásának az ösztönzése. A vidéki gazdaság fejlesztése
a III. intézkedéscsoport keretein belül döntő súlyt képvisel, a legjelentősebb fejlesztendő
területnek minősül. A Közösségi Stratégiai Iránymutatással és az általános célkitűzéssel
összhangban lévő, illetve ezeken átívelő nemzeti prioritások a következők:
– A gazdasági fejlődés és az életminőség elősegítése a vidéki területeken,
valamint a természeti és a gazdasági fejlődés elősegítése és az életminőség
javítása a vidéki területeken, illetve a természeti és kulturális örökség
megőrzése.
– A kistérségi szintű kormányzás elősegítése.
– A LEADER csoportok erősítése és támogatása.
A III. tengely intézkedései: nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás
intézkedés, mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása intézkedés,
turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedés, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások intézkedés, falumegújítás és –fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése
és fenntartható fejlesztése intézkedés, képzés és tájékoztatás intézkedés, készségek elsajátítása,
ösztönzés és végrehajtás intézkedés.
IV.
prioritástengely: A LEADER-megközelítés megvalósítása.
Az intézkedéscsoport általános célja, ami egyúttal megfelel „A helyi kapacitásfejlesztés
foglalkoztatási és diverzifikációs célból” elnevezésű EU stratégiai Iránymutatás
célkitűzésének, mind a négy Intézkedéscsoport keretei között a LEADER megközelítés
alkalmazása mellett valósul meg. A LEADER programon belül a legnagyobb hangsúlyt a
III. intézkedéscsoport célkitűzései kapják, mindazonáltal külön figyelmet szükséges
fordítani a helyi csoportoknak az I. és II. intézkedéscsoport célkitűzései felé való
orientálására (FVM, 2007a).
A IV. tengely intézkedései: a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása intézkedés, térségek
közötti és nemzetközi együttműködések intézkedés, a Helyi Akciócsoport működtetése,
készségek elsajátítása, a térség élénkítése intézkedés.
Mind a három programozási időszak tervdokumentumaiban „végig vonul” a három,
prioritásként is megfogalmazott fejlesztési célterület, nevezetesen az élelmiszergazdaság
versenyképességének a javítása, a környezeti állapot fenntartása, valamint a vidéki térségek
fejlesztése, a vidéki életminőség javítása. A programok „evolúciója” során egyértelmű a
környezeti állapot fenntartását, természet védelmét célzó prioritás erősödése, amit az ezzel
kapcsolatos intézkedések számának bővülése jelez. Tekintettel a klímaváltozás
mezőgazdasággal összefüggő hazai és nemzetközi problémáira, a téma jelentősége később a
2007-2020-as időszakban tovább fokozódott. Az intézkedések számának növekedése, bővülése
igaz a versenyképesség és a vidéki térségek fejlesztése tekintetében is. Ez részben az egymást
követő programidőszakok alatt hozzáférhető források nagyságával is magyarázható.
A SAPARD célja a csatlakozó országok agrár- és vidékfejlesztési rendszerének EU
csatlakozásra való felkészítése volt. Ez volt az első olyan program, ahol a megvalósítás – a
pénzügyi adminisztrációval és az utólagos ellenőrzéssel együtt – decentralizáltan, a résztvevő
államok szintjén történt, amihez hazánkban is létre kellett hozni ez EU által akkreditált kifizető
ügynökséget. A magyar SAPARD terv célkitűzései komplex, programalapú fejlesztést ígértek,
ami a fenntarthatóságra, az integrációra és a humán erőforrás-fejlesztésre koncentrált. A
megvalósítás ugyanakkor a klasszikus, intenzív és versenyképes mezőgazdaságot helyzete a
középpontba, jobbára mellőzve a társadalmi szempontokat, az innovációt és a vidéki gazdaság
diverzifikációját. A tervezés során életre hívott kistérségi szintű helyi vidékfejlesztési
intézményhálózat (SAPARD térségek), a helyi hálózatokkal, stratégiával, fizetett
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vidékfejlesztőkkel és a problémákkal, fejlesztéssel, a helyi és a központi erőforrásokkal
kapcsolatos gondolkodásban beállt változással máig ható jelentőséggel bír a hazai
vidékfejlesztés történetében. A másik fontos intézményi jellegű eredmény a SAPARD Hivatal
volt, ami megalapozta a későbbi kifizető ügynökség (MVH) működését. A SAPARD program
a legnagyobb hangsúlyt tehát a versenyképesség fokozására fektette, a rendelkezésre álló
források több mint fele (59,2%) erre összpontosult. Fontossági sorrendben a második helyen a
vidéki térségek fejlesztése állt 36,5%-kal, a környezetvédelem ebben az időszakban még
kevésbé érvényesült, a forrásokból csupán 4,3%-kal részesedett.
2004.évi uniós csatlakozásunkat követően, az AVOP és NVT programozási időszakában
megváltozott a kép. A két program forrásait prioritások szerint összevonva azt tapasztalható,
hogy a versenyképesség – a tervezett források alapján – veszített relatív jelentőségéből, azonban
a környezettel kapcsolatos intézkedések prioritása jelentősen megerősödött ebben az
időszakban, a vidékfejlesztés aránya pedig az előző időszak negyedére csökkent.
Az AVOP-ban legnagyobb arányban (58%-kal) a „Versenyképes alapanyag-termelés
megalapozása a mezőgazdaságban” prioritás részesedett. Az „élelmiszer-feldolgozás
korszerűsítése„ prioritás 14%-ot, „A vidéki térségek fejlesztése” pedig 25,5%-ot kötött le. Az
AVOP intézkedései leginkább a modernizációt, a műszaki-technikai feltételek javítását
szolgálták a mezőgazdaságban, de szerény mértékben hozzájárultak a vidéki jövedelemszerzési
lehetőségek bővítéséhez, a vidéki épített környezet megújításához és a termelés humán
feltételeinek javításához is. Az NVT forrásainak 82,9%-át az agrár-környezetvédelem és a
mezőgazdasági területek erdősítése intézkedések tették ki.
Az ÚMVP (2007-2013) programozási időszak tervezésekor ismét átértékelődtek a prioritások:
a legnagyobb hangsúlyt (51,0%) újra a versenyképesség fokozása kapta, kissé veszített
jelentőségéből a környezetvédelem (33,3%), viszont majdnem kétszeresére nőtt a vidéki
térségek fejlesztése prioritásának részesedése (15,7%) – ám még így is jóval elmaradt a másik
két prioritásra szánt forrásarányától. Az ÚMVP intézkedései alapvetően a beruházások
élénkítésére és a környezeti szolgáltatások mezőgazdasági többletjövedelmet előállító
bővítésére koncentráltak. A Program kifizetési keretéből (2007-2013) a mezőgazdaság és az
élelmiszer-feldolgozás versenyképességét közvetlenül növelő intézkedésekre (51,2%), a vidéki
környezet állapotának megőrzésére, javítására (32,4%), valamint a vidéki életminőség
javítására (a források 13,1%-a), illetve a LEADER céljainak végrehajtására (3,3%) jutott forrás.
A főbb intézkedések a források háromnegyedét teszik ki, ebből két intézkedésre, a
mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére és az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekre jutott
az összes forrás fel. Ennek ellenére az jóval diverzifikáltabb szerkezetet mutat, mint a korábbi
programok, 11 jelentősebb intézkedése teszi ki a források háromnegyedét.
A prioritások közötti hangsúlyeltolódások mellett a három tervidőszak alatt a felhasználható
uniós források folyamatosan növekedtek. Míg a SAPARD alatt 265,6 millió (évente 38 millió)
eurót használhattunk fel a célok megvalósulására, az AVOP-NVT keretében 920 millió (évi
306 millió) eurót, a 2007-2013-as időszakban pedig 3,8 milliárd, évente több mint félmilliárd
euróval gazdálkodhatunk. Így tehát egy-egy prioritás hangsúlyának mérséklődése – a vidéki
térségek fejlesztését kivéve – egyidejűleg nem járt forráscsökkenéssel. A vidéki térségek
fejlesztésére fordítható forrás összege is csupán a második programidőszakban csökkent.
Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája 2014-2020
Mint az ahogy a fentiekben is olvasható, az EU egyik fő célkitűzése gazdasági, társadalmi és
területi kohézió erősítése. Az EU tevékenységeinek és költségvetésének jelentős részét a régiók
közötti különbségek csökkentésére fordítja, különös tekintettel a vidéki térségekre, az ipari
átalakulás által érintett térségekre és a súlyos és állandó természeti vagy demográfiai
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hátrányban lévő régiókra. A célkitűzések megvalósítását napjainkban az európai strukturális és
beruházási alapok (ESZA, ERFA, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) és Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és egyéb források, például az
Európai Beruházási Bank felhasználásával támogatja az EU.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap az uniós kohéziós politika keretében
támogatja a vidékfejlesztést és a mezőgazdasági infrastruktúra javítását.A vidékfejlesztési
politikát az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és regionális vagy nemzeti források
társfinanszírozással működtetik.Az EMVA rendeltetése napjainkban, hogy hozzájáruljon az
Európa 2020 stratégia (a növekedést és a munkahelyteremtést támogató uniós stratégia)
megvalósításához azáltal, hogy a vidéki területeken előmozdítja a fenntartható vidékfejlesztést.
A Bizottság a vidékfejlesztési politika számára három átívelő prioritást tűzött ki a 20142020-as időszakra:
• a mezőgazdaság versenyképességének megerősítése;
• a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítása és az
éghajlatváltozás elleni küzdelem;
• a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területfejlesztésének
megvalósítása, munkahelyek létrehozását és fenntartását is beleértve.
E fő célkitűzések az uniós vidékfejlesztési politika alábbi hat prioritásában öltenek testet
ebben a tervezési ciklusban:
• a tudásátadás előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki
térségekben;
• a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a
mezőgazdasági üzemek életképességének javítása;
• az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása;
• a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása,
megőrzése és javítása;
• az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás
támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban;
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• a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés
Az Európa 2020 Stratégia
Az Európa 2020 stratégia az EU erre az évtizedre szóló foglalkoztatási és növekedési stratégiája. A
stratégiában hangsúlyt kap az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, mert ennek révén orvosolhatók
az európai gazdaság strukturális hiányosságai, növelhető a versenyképesség és a termelékenység, illetve
lefektethetők a fenntartható szociális piacgazdaság alapjai.
Célkitűzések:
Foglalkoztatás
– a 20–64 éves korosztály 75%-ának legyen munkája
Kutatás és fejlesztés (K+F)
– az Európai Unió GDP-jének 3%-át fordítsa kutatásra-fejlesztésre
Éghajlatváltozás elleni küzdelem és fenntartható energiagazdálkodás
– az üvegházhatású gázok kibocsátása 20%-kal csökkenjen az 1990-es szinthez képest
– a megújuló energiaforrások aránya 20%-ra nőjön
– 20%-kal javuljon az energiahatékonyság
Oktatás
– a korai iskolaelhagyók aránya csökkenjen 10% alá
– a 30 és 34 év közötti uniós polgárok legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel
Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen
– legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek,
illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődésreális veszélyt jelent
A célkitűzések alapján általános képet lehet alkotni arról, hogy a főbb területeken milyen változásokat kell
az EU-nak 2020-ra elérnie. A célkitűzések alapján az egyes tagállamok nemzeti célértékeket határoznak
meg, és azokhoz mérten értékelik a teljesítés terén elért előrehaladást.
A célkitűzések teljesítésének nem feltétele a terhek megosztása: olyan közös célokról van szó, amelyek
eléréséhez tagállami és uniós intézkedésekre egyaránt szükség van.
Az Európa 2020 stratégia adja meg az uniós, a nemzeti és a regionális szintű tevékenységek
referenciakeretét. A tagországok kormányai az átfogó uniós célok teljesítésének elősegítése érdekében
nemzeti célértékeket határoztak meg, a nemzeti célértékek teljesítése terén elért eredményekről pedig éves
nemzeti reformprogramjaikban számolnak be. (Európa 2020 honlap)

támogatása a vidéki térségekben.
6. szövegdoboz: Az Európa 2020 Stratégia
A vidékfejlesztési politika végrehajtása a tagállamok (vagy régióik) által kijelölt
vidékfejlesztési programok révén történik. A többéves programok az adott egyedi területre
szabott stratégiát követnek, amely egyaránt megfelel a tagállamok (vagy régiók) sajátos
igényeinek, és a fent említett hat prioritás közül legalább néggyel kapcsolatosak. Ezek a
programok egy európai intézkedéscsomag kínálatából választható intézkedéseken alapulnak (és
azokat kombinálják), amelyek részletes ismertetését a vidékfejlesztési rendelet (az
1035/2013/EU) rendelet tartalmazza, és társfinanszírozásukat az EMVA biztosítja. A
társfinanszírozás aránya az adott régiók és az érintett intézkedések függvényében változik. A
programokat az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia, és tartalmazniuk kell egy
finanszírozási tervet és az eredmények mérését lehetővé tevő mutatók együttesét is. A Bizottság
és a tagállamok közös rendszert vezettek be a vidékfejlesztési politika ellenőrzésére és
értékelésére. A jelenleg folyó programozási időszakban a hangsúlyt arra helyezték, hogy
összehangolják egymással az EMVA forrásaiból, illetve az alábbiakban felsorolt európai
strukturális és beruházási alapokból juttatott finanszírozást: a kohéziós politika alapjai
(Kohéziós Alap (KA), Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Európai Szociális Alap
(ESZA), valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).
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A tagállamok programjaiba felveendő intézkedéseknek az alábbi területekre kell kiterjedniük:
 tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek (szakmai képzés, tájékoztatási
tevékenységek stb.);
 tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások;
 a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei (mezőgazdasági
termelők minőségrendszerekhez való csatlakozása);
 tárgyieszköz-beruházások (mezőgazdasági termékek feldolgozása, infrastruktúra, a
termelékenység és a termelés fenntarthatóságának javítása stb.);
 természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági
termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése;
 a mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése (pályakezdési támogatás fiatal
gazdálkodók számára, nem mezőgazdasági tevékenységek vidéki övezetekben stb.);
 alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (széles sávú
lefedettség, kulturális tevékenységek, turisztikai infrastruktúra stb.);
 az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló
beruházások (erdősítés és fásítás); agrár-erdészeti rendszerek létrehozása; az erdőtüzek
és a természeti katasztrófák által okozott erdőkárok – többek között kártevőfertőzések
és betegségek, katasztrófaesemények, valamint az éghajlattal kapcsolatos fenyegetések
által előidézett károk – megelőzése és helyreállítása; az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének, valamint az éghajlatváltozás mérséklésére való
képességének növelését célzó beruházások; erdészeti technológiákra, valamint erdei
termékek feldolgozására, mozgatására és forgalmazására irányuló beruházások);
 termelői csoportok és szervezetek létrehozása;
 a környezetvédelemhez és az éghajlatváltozással szembeni küzdelemhez kedvezően
hozzájáruló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartása és az e tekintetben szükséges
változtatások ösztönzése („agrár-környezetvédelmi és éghajlathoz kapcsolódó
intézkedések”); Ezen intézkedéseket kötelező belefoglalni a vidékfejlesztési
programokba. Kötelezettséget kell vállalni a kötelező szabványok túlteljesítésére;
 a biogazdálkodás támogatása (a biogazdálkodásra való áttérést vagy a biogazdálkodás
gyakorlatainak fenntartását támogató kifizetések);
 a Natura 2000-hez és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések;
 hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező
területek számára teljesített kifizetések;
 állatjóléti kifizetések;
 erdészeti, környezetvédelmi és éghajlati szolgáltatásokat és erdővédelmi intézkedéseket
támogató kifizetések;
 a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatok, valamint az élelmiszer-lánc közötti
együttműködés ösztönzése (csomópontok és hálózatok létrehozása, a mezőgazdaság
termelékenységét és fenntarthatóságát célzó Európai Innovációs Partnerségi Hálózat
(EIP) operatív csoportjai);
 „Kockázatkezelési eszköztár”: termény-, állat- és növénybiztosítási díjak fizetése;
kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állat- és növénybetegségek, kártevőfertőzések,
valamint környezeti események esetére létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok;
jövedelemstabilizáló eszköz9.
9

Pénzügyi hozzájárulások olyan kölcsönös kockázatkezelési alapokhoz, amelyek ellentételezést nyújtanak arra az
esetre, ha a mezőgazdasági termelők jövedelme jelentős mértékben visszaesik.

41

3.1. A vidékfejlesztés jövője az EU-ban
Cork 2.0 nyilatkozat: “Jobb életminőség a vidéki területeken”
A Cork 2.0 Európai Vidékfejlesztési Konferencia résztvevői az „Élő vidék” című 1996-os corki
nyilatkozatra építve 2016. szeptember 5-6.-megfogalmazták azt, hogy az Európai Unió
innovatív, integrált és befogadó vidékfejlesztési és agrárpolitikájáhozmely szakpolitikai
beavatkozásra van/lesz szükség a következő két évtizedben. Az EU28 tagállamának
küldöttségei és Phil Hogan (az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosa) részvételével
megtartott konferencia eredményeként megszületett az agrár-vidékfejlesztés újabb alapvető
dokumentuma, a “Jobb életminőség a vidéki területeken”című Cork 2.0 nyilatkozat.
A tanácskozáson az alábbi fejlődési irányokat fogalmazta meg a vidékfejlesztéssel,
vidékpolitikával kapcsolatban a küldöttség.
1. A vidéki jólét támogatása
Jobban fel kellene ismerni, hogy a vidékben mennyi lehetőség rejlik arra, hogy innovatív,
befogadó és fenntartható megoldásokat kínáljon a jelenlegi és jövőbeni társadalmi kihívásokra,
amilyen a gazdasági prosperitás biztosítása, az élelmezésbiztonság, az éghajlatváltozás, az
erőforrás-gazdálkodás, a társadalmi befogadás és a migránsok integrációja. A vidékfejlesztési
és agrárpolitikának építenie kell a vidéki területek identitására és dinamizmusára, amihez
integrált stratégiákat és több ágazaton átívelő szemléletmódot kell bevezetni. Ezeknek
ösztönözniük kell a diverzifikálást és támogatniuk kell a vállalkozást, a beruházást és a
foglalkoztatást.
2. A vidéki értékláncok megerősítése
Az uniós szakpolitikáknak a vidéki értékláncok és helyi termelői hálózatok kialakítása és
megerősítése tekintetében integrált szemléletre kell összpontosítaniuk. E politikáknak
foglalkozniuk kell a körkörös, környezetbarát, fosszilis tüzelőanyagtól mentes gazdasággal
kapcsolatban a mezőgazdasági, erdészeti és vidéki vállalkozások előtt újonnan megjelenő üzleti
lehetőségekkel. Válaszolniuk kell a termékek minőségével és a gyártási folyamatokkal
kapcsolatos fogyasztói aggályokra, és egyúttal ki kell elégíteniük az egészséges élelmiszerek
iránti keresletet. A szakpolitikáknak a horizontális és vertikális integráció olyan újszerű
megközelítését kell ösztönözniük, amely tisztességes és átlátható szerződéses viszonyokat
biztosít az ellátási láncon belül, és törvényes lehetőséget ad a mezőgazdasági termelők kollektív
fellépésének megszervezésére.
3. Beruházás a vidék életképességébe és dinamizmusába
A vidéki területeken való beruházáshoz adott uniós támogatásnak hangsúlyt kell helyeznie arra,
hogy a társadalom számára hozzáadott értéket teremtsen. A vállalkozásfejlesztésbe, állami és
magánszolgáltatásokba, alapvető infrastruktúrába és kapacitásépítésbe való beruházásoknak a
közös uniós célkitűzéseket kell szolgálniuk, konkrétan a munkahelyteremtéssel és a
környezetbarát és befogadó növekedéssel kapcsolatban. Gondoskodniuk kell olyan önfenntartó
kezdeményezésekről is, amelyek erősítik a versenyképes, sokszínű mezőgazdaságot és vidéki
gazdaságot. Külön figyelmet kell fordítani a digitális szakadék áthidalására és a vidéki
területek összekapcsolása és digitalizálása által kínált lehetőségek fejlesztésére. Innovatív
pénzügyi eszközök biztosításával kell törekedni a finanszírozás igénybevételének, hatókörének
és hatásának kiterjesztésére. Az uniós támogatásnak erősítenie kell a vidék–város
kapcsolatokat, és össze kell hangolnia a vidéki és városi területek egyidejű fenntartható
fejlődését.
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4. A vidéki környezet megőrzése
A területgazdálkodásnak meghatározó szerepe van a polgárok és a környezet közötti
viszonyban. A szakpolitikáknak ösztönzőkkel kell segíteniük a környezeti közjavak biztosítását,
köztük az európai természeti és kulturális örökség megőrzését. Ebbe beletartozik a növény- és
állatfajok élőhelyeinek sokszínűsége és a tájban rejlő lehetőségek, amelyek nagymértékben
függenek a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási rendszerektől. A vidéki környezet belső értéke
kedvez a helyi gazdasági fejlődésnek, az ökoturizmusnak, az egészséges életmódnak, az
élelmiszerek identitásának és a márkaépítésnek, valamint a vidék rekreációs célú
népszerűsítésének.
5. A természeti erőforrások kezelése
Az élelmiszerek, takarmányok, rostnövények és bioanyagok iránti kereslet növekedéséből
eredően a természeti erőforrásokra nehezedő fokozott nyomást összehangolt, több ágazatot
átfogó válaszlépésekkel kell kezelni. Ezeknek biztosítaniuk kell a természeti erőforrásokkal,
például a vízzel, a talajjal és a biológiai sokféleséggel való fenntartható gazdálkodást, lévén
ezek a mezőgazdasági és erdészeti termelés legalapvetőbb forrásai. Vissza kell fordítani a
genetikai sokféleség csökkenését, és megfelelő állami és magánintézkedésekkel kell
gondoskodni a növényi és állati genetikai erőforrások karbantartásáról és fenntartható
használatáról.
6. Az éghajlat-politikai fellépés ösztönzése
Mivel a vidéki és a városi területeken egyaránt döntő fontosságú az éghajlatváltozás kezelése,
célzottan támogatni kell az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz való alkalmazkodásra
irányuló hatékony stratégiák végrehajtását. A vidéki területeken jelentős lehetőség nyílik a
szén-dioxid megkötésére és tárolására. Az intézkedéseknek segíteniük kell a hatékony és
eredményes tápanyag- és állatállomány-gazdálkodást. A mezőgazdasági termelőket és az
erdészeket arra kell ösztönözni, hogy nyújtsanak az éghajlatváltozással kapcsolatos
szolgáltatásokat. Megfelelő beruházási rendszerek segítségével fejleszteni kell a vidéki
területekben meglévő potenciált a megújuló energia és a bioanyagok fenntartható termelésére.
Előnyben kell részesíteni a körkörös gazdaság továbbfejlesztését, valamint a bioanyagok
lépcsőzetes hasznosítását.
7. A tudás és az innováció fellendítése
A gazdasági, társadalmi és környezeti hasznosság érdekében a vidéki vállalkozásoknak típustól
és mérettől függetlenül hozzá kell férniük a megfelelő technológiához, a legkorszerűbb
összeköttetéshez, valamint az újszerű irányítási eszközökhöz. A szükséges készségek
fejlesztéséhez elengedhetetlen a társadalmi innovációra, a tanulásra, az oktatásra, a
tanácsadásra és a szakképzésre helyezett politikai hangsúly. Ezt a mezőgazdasági termelők és
vidéki vállalkozók közötti csereprogramok, hálózatépítés és együttműködés megerősítésének
kell kísérnie.
8. A vidéki irányítás javítása
Erősíteni kell a regionális és helyi önkormányzatok és közösségi alapú csoportok adminisztratív
kapacitásait és hatékonyságát, szükség esetén technikai segítségnyújtás, képzés, együttműködés
és hálózatépítés révén. A LEADER és az európai mezőgazdasági innovációs partnerség sikerére
építve ki kell szélesíteni a lentről felfelé haladó és helyi vezetésű kezdeményezéseket, hogy
mozgósítsák a vidéki potenciált. A KAP felépítésének közös stratégiai és programozási kereten
kell alapulnia, amely biztosítja, hogy minden beavatkozás jól meghatározott gazdasági,
szociális és környezeti célkitűzésekre irányuljon. Ennek tükröznie kell az érintett területek
szükségleteit és törekvéseit, és tiszteletben kell tartania a partnerség elvét. A vidékfejlesztési és
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agrárpolitikának kölcsönhatásban kell lennie a nemzeti és regionális stratégiák tágabb
kereteivel, és a többi szakpolitikával egymást kiegészítő, összehangolt módon kell működnie.
9. A politikai megvalósítás és az egyszerűsítés előmozdítása
A politikai tervezésben és megvalósításban szükség van a rugalmasságra és a célirányosságra,
de ez nem vezethet felesleges összetettséghez. Kiemelten fontosak az érdekelt felek bizalmát
helyreállító és erősítő kezdeményezések. Feltétlenül tovább kell racionalizálni a közös
agrárpolitikai szabályozási keretet és tovább egyszerűsíteni a végrehajtást. Emellett intelligens
adminisztratív eszközöket és eljárásokat kell kidolgozni, hogy csökkenjen a
kedvezményezettekre és a nemzeti és regionális igazgatásra eső adminisztratív teher.
Különösen kiemelten kell kezelni az e-kormányzás bevezetését a támogatási programok
irányításában, és az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek széles körű használatát. Az
alapok megosztott irányításán és az alapul szolgáló ellenőrzési rendszereken belül meg kell
erősíteni a szubszidiaritást és az arányosságot.
10. A teljesítmény és az elszámoltathatóság javítása
A szakpolitikáknak elszámoltathatónak és a célnak megfelelőnek kell lenniük. A mezőgazdaság
és a vidéki területek állami támogatását hiteles ellenőrzési és értékelési rendszer alá kell vonni.
Ennek ki kell terjednie az intézkedések hasznosságára, a kiadások eredményességére, és
értékelnie kell a politikai célkitűzések teljesülését. Az érdekelt feleknek az egymástól való
tanulás és a teljesítmény vizsgálata révén nagyobb szerepet kell kapniuk a teljesítmény
értékelésében. Az állampolgárok és az adófizetők elvárják, hogy tájékoztatást kapjanak a
szakpolitika teljesítményéről és eredményeiről.
A 2020 utáni uniós kohéziós politika javaslatai
A Bizottság 2018 májusában rendeletekre irányuló javaslatot terjesztett elő az EU 2020 után
folytatandó kohéziós politikájáról. A reform egyik fő célja az eljárások egyszerűsítése és az
uniós beruházások hatékonyságának növelése. A 2014–2020-as időszak kohéziós politikájában
használt tizenegy tematikus célkitűzés helyébe az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és az
ETHA tekintetében öt szakpolitikai célkitűzés lépett:
 intelligensebb Európa – innovatív és intelligens gazdasági átalakulás;
 zöldebb, karbonszegény Európa;
 jobban összekapcsolt Európa – mobilitás és regionális IKT-összekapcsoltság;
 szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása;
 a polgárokhoz közelebb álló Európa – a városi, vidéki és part menti térségek
fenntartható és integrált fejlesztése helyi kezdeményezések révén.
A fenti célkitűzések ugyan általánosan a kohéziós fejlesztésekre vonatkoznak, de azok
vidékfejlesztési adaptációja is egyértelműen feltételezhető a következő tervezési ciklusban.
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Az OECD vidékpolitikája (Rural Policy 3.0)
Az OECD Vidékpolitika 3.0 egy olyan szakpolitikai keretrendszer, amely segítia nemzeti
kormányoknak a vidéki területek (másnéven alacsony sűrűségű gazdaságok) növekedésének és
fejlődésének támogatását. Az új vidéki paradigmában egy olyan koncepcionális keret
fogalmazódik meg, amely a vidékpolitikát befektetési stratégiaként pozícionálja a vidéki
területek versenyképességének, de főként jóllétének elősegítésére.
Az OECD által értelmezett vidéki vagy alacsony sűrűségű gazdaságok természete három
dimenzió mentén értelmezhető, melyek a periferialitáshoz is egyértelműen kötődnek (OECD
2016, 2018). Ezek:
 a főbb piacoktól való nagy fizikai távolság,
 a gazdasági integráció hiánya, ill.
 a specifikus (általálában „low end”) gazdasági struktúrák jelenléte.
Több szerző (Dijkstra-Poelman 2008, Brezzi-Dijkstra-Ruiz 2011, OECD 2018) megjegyzi,
hogy a vidéki területek gazdasági sikerességét és ellenálló képességét („resilience”) nemcsak a
nagy agglomerációk, hanem a kisebb és közepes városok elérhető közelsége is képes támogatni.

A funkcionális városi térségen
belüli vidéki régiók

Kihívások
a
tervezés
lehetőségének
elvesztése;
a városi magban koncentrálódó
tevékenységek
a vidéki identitás elvesztése

A funkcionális városi térségekhez
közeli vidéki régiók

konfliktus az „új” és a helyi
lakosok között
bizonyos vállalkozásoktól való
nagy távolság

Távoli vidéki régiók

specializált gazdaságok, amelyek
erőteljesen
kitettek
a
világgazdasági változásoknak
korlátozott elérhetőség, nagy
távolság az egyes települések
között
a szolgáltatások egy főre jutó
költsége magas

Lehetőségek
jóval stabilabb jövőkép
a városi területek előnyeinek
megragadása, a negatívumok
elkerülése
a magas életminőséget kereső
magas jövedelmű háztartások
bevonzása
viszonylag könnyű hozzáférés a
fejlett szolgáltatásokhoz és a városi
kultúrához
jó közlekedési lehetőség
a
természeti
erőforrás-alapú
termelés abszolút előnyei
vonzó olyan cégek számára,
amelyeknek szüksége van a városi
területekre, de nem naponta
egyedi környezet nyújtása, amely a
vállalkozások és az egyének
számára is vonzó

4. táblázat: Az egyes vidéktípusok kihívásai és lehetőségei
Forrás: OECD, 2018.
Az OECD a városok közelsége, valamint a város-vidék kapcsolatok alapján tipizálja a
térségeket. Eszerint megkülönböztet funkcionális városi területeken (FVT) belüli vidéket, a
funkcionális városi területekhez közeli vidéket, továbbá távoli vidéki régiókat.



a funkcionális városi térségen belüli vidéki régiók: a város, mint központi tér ingázási
zónájához tartoznak, és fejlesztésük is integrálódott az adott FVT-be.
a funkcionális városi térségekhez közeli vidéki régiók: a térségek szoros kapcsolatban
állnak a közeli FVT-hez, de nem részei annak munkaerő-piacának. A két térség között
különböző javak, környezeti szolgáltatások és egyéb gazdasági tranzakciók cseréje
történik meg. Miközben a városi és a regionális gazdaság nem integrált annyira, mint az
előző típus esetén, a vidéki gazdasági növekedése nagyrészben az FVT növekedéséhez
kapcsolódik. Az OECD tagok vidéki népességének 80 százaléka ezen típusban él.
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Távoli vidéki régiók: a funkcionális városi területektől távol lévő térségek. Az FVT-kel
való kapcsolat nagyrészt az áruk és szolgáltatások piaci cseréjével realizálódik. A helyi
gazdaság nagymértékben függ az elsődleges tevékenységek termelésének exportjától.
A növekedés forrása a térségek abszolút és komparatív előnyein alapul, fontos tényező
az exportpiacokhoz való kapcsolódás, a készségek javítása, ill. az alapvető
szolgáltatások elérhetőségének javítása.

A vidéki térségek különböző kihívásokkal és lehetőséggel bírnak, erre mutat rá a 4. táblázat.
A Vidékpolitika 3.0 a vidékfejlesztés számos fontos változását ismerteti.
 Elsőként, a vidéki régiók sokkal változatosabb és összetettebb társadalmi-gazdasági
jellegű rendszerekké váltak.
 Másodszor, mára a kormányzati politikák kevésbé elszigeteltek, és szigorú
elszámoltathatósági szabályok jellemzik őket.
 Harmadszor, jobb adatokkal és elemzésekkel lehetővé válik, hogy jobban megértsük a
vidéki régiók működését, és elhagyjuk az olyan feltételezéseket, hogy minden vidéki
térség hasonló.
 Negyedszer, a Vidékpolitika 3.0 felismeri a vidéki és városi régiók közötti erős
kölcsönös függőséget, és a vidéki és városi szakpolitikák szorosabb integrációját
javasolja a különböző kormányzati szinteken.
A vidékpolitika 3.0 főbb összefüggéseit (célkitűzések, fókusz, eszközök, szereplők,
szakpolitika) az 5. táblázat közli.
Régi paradigma

Új vidéki paradigma
(2006)

Vidéki politika 3.0
Jóllét, figyelembe véve a következő
dimenziókat: i) a gazdaság,
ii) társadalom és
iii) a környezet

Célkitűzések

Kiegyenlítés

Versenyképesség

Politikai fókusz

Támogatása a
domináns
erőforrású
ágazatoknak

Eszközök

Támogatások a
vállalkozások
számára

Több ágazat
támogatása a
versenyképesség
szerint
Befektetések
minősített
vállalkozásokba és
közösségekbe
Minden kormányzati
szint és minden
releváns
részleg, valamint a
helyi
érdekeltek

Kulcsfontosságú
szereplők és
érdekeltek

Szakpolitikai
megközelítés

Mezőgazdasági
szervezetek és
nemzeti kormányok
Egységesen
alkalmazott
felülről lefelé
irányuló (topdown)politika

Alulról felfelé
irányuló (bottom-up)
politika, helyi
stratégiák

Az alacsony sűrűségű gazdaságok
megkülönböztetése a vidékiség típusa
szerint
Integrált vidékfejlesztési megközelítés - a
közszféra, a vállalatok és a harmadik
szektor támogatásának spektruma
Az alábbiak bevonása: i) közszféra többszintű kormányzás, ii) magánszektor
- profitorientált cégek és szociális
vállalkozás, és iii) harmadik ágazat - nem
kormányzati szervezetek és civil
társadalom
Integrált megközelítés több szakpolitikai
területen

5. táblázat: Vidékpolitika 3.0
Forrás: OECD, 2018.
A Vidékpolitika 3.0 a következő szakpolitikai tanulságokat hangsúlyozza:
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1. A vidéki lakosok jóllétének (well-being) biztosítása (gazdasági, társadalmi és
környezeti dimenziók).
2. Az alacsony sűrűségű gazdaságok növekedési dinamikájának megértése (a
piacoktól való távolság, a „tradable” szektor10 szerepe és az abszolút előnyök11).
3. Több politikai eszköz bevezetése, ill. alkalmazása (beruházások, piaci
hiányosságok, externáliák kezelése és a társadalmi innováció támogatása).
4. Olyan multiszektorális megközelítés támogatása, amely bevonja a
közintézményeket, a magánszemélyeket, az ágazati és nem kormányzati
szervezeteket, valamint inkluzív, befogadó.
5. A szállítás integrálása annak érdekében, hogy lehetővé váljanak az ágazati és az
adott vidéktípusra vonatkozó politikák, fejlesztések végrehajtása.
6. Fontos megérteni, hogy a vidéki régióknak több típusa van (a funkcionális városi
térségen belülitől egészen a távoli elhelyezkedésűig), amelyek különböző
kihívásokkal és politikai lehetőségekkel bírnak.
Főbb hazai stratégiai dokumentumok
Nemzeti Vidékstratégia 2012-202012
A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő
kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot, az életképes agrár- és
élelmiszertermelést és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az
ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését biztosító
programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A vidéki Magyarország egészének
megújítását tűzi ki célul, ezért a természeti értékek és a környezet védelmére, a természeti
erőforrások fenntartható hasznosítására alapozva határozza meg az agrár-és
élelmiszergazdaságra, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó tennivalókat. Legfontosabb
területei a foglalkoztatás növekedése, a kiegyensúlyozott és sokszínű mező- és
erdőgazdálkodás, termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés és élelmiszerpiacok
helyreállítása, a helyi energiatermelés, a vidék helyi közösségeinek megerősödése, a népesedési
mutatók javulása és a természeti rendszerek, a biológiai sokféleség megőrzése.

A tradable szektor a régión kívüli keresletet elégíti ki.
Az elmélet egy-egy nemzetgazdaság vagy térség szakosodásához kapcsolódik. Adott országnak, térségnek
abszolút előnnyel rendelkezik egy termék vagy szolgáltatás termelésében, előállításában, ha kisebb
ráfordítással tudja megtermelni azt, mint kereskedelmi partnerei.
12
A jegyzet szerkesztésekor frissebb magyar vonatkozású vidékstratégiai dokumentum nem állt rendelkezésre.
10
11

47

13. ábra: A Nemzeti Vidékstratégia célrendszere és területei
A vidék ügye a kiegyensúlyozott területi fejlődés érdekében átfogó megközelítést igényel. A
stratégia és programjai kidolgozásának alapjául az Alaptörvényben és a Kormányprogramban
foglaltak szolgálnak, összhangban haladva a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiával,
illetve illeszkedve a kiemelt nemzeti stratégiai tervekhez (például Széchenyi Terv, Széll
Kálmán Terv, Semmelweis Terv, Magyary Terv, Külpolitikai Stratégia) és kapcsolódva
további, már meglévő átfogó és ágazati tervekhez és programokhoz (például 3. Nemzeti
Környezetvédelmi Program, az ennek részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv,
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Országos Területfejlesztési Koncepció, Energiastratégia,
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, az MTA vízgazdálkodási stratégiai dokumentuma, Nemzeti
Erdőprogram).
A Nemzeti Vidékstratégia az eddig egymással gyakran szemben álló ágazati szemlélet helyett
a szakterületek közötti kapcsolatrendszerre építve ad közös stratégiai keretet a vidékfejlesztés,
a természet- és a környezetvédelem, a vízügy, az agrárgazdaság, valamint az élelmiszertermelés
számára. A vidék helyzetének átfogó javítását célzó vidékpolitika a Vidékfejlesztési
Minisztérium (ma már Agrárminisztérium – a szerk.) hatáskörébe tartozó vidékfejlesztési
szakpolitikákon túlmenően a terület- és településfejlesztés és –rendezés, a közigazgatásszervezés, a foglalkoztatáspolitika, az energiapolitika, a gazdaságpolitika, a
vállalkozásfejlesztés, oktatás- és kultúrapolitika, a szociális és egészségügy, a
közlekedésfejlesztés és a közbiztonság-irányítás hozzájárulását is kívánja. A Nemzeti
Vidékstratégia ezért épít e szakpolitikák és az irányításukért felelős minisztériumok, valamint
az érintett partnerek együttműködésére.
A stratégia átfogó célkitűzése: Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó
képességének javítása. Ezen átfogó célkitűzés jegyében cél egy olyan vidékfejlesztési program
megvalósítása, amely az emberek és a közösség értékeire építve, a hagyományokat ápolva, a
táji és épített környezet értékeit megőrizve, a természeti erőforrásokkal fenntartható módon
gazdálkodva, a mezőgazdaságot és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki
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vállalkozásokat fejlesztve nyújt esélyt a vidéki élet megbecsültségének és vonzerejének
helyreállítására, a vidéken élők életminőségének átfogó javítására, a vidék, és általa az ország
felemelkedésére.
A Stratégia legfontosabb célja, hogy a vidék ne jelentsen életminőségi hátrányt. A vidéki élet
választható életforma legyen, ne az anyagi kényszerek, korlátok tartsák falun, tanyán az
embereket, hanem a vidéki környezetben elérhető életminőség és a megélhetés biztonsága
legyen a vidéki élet alapja. Ehhez nemcsak a gazdasági és fizikai életesélyeket szükséges
kiegyenlíteni, javítani, hanem azt a szemléletet is szükséges megváltoztatni, amely a vidékhez,
a faluhoz, a tanyához a lemaradást, a hátrányos helyzetet köti. A stratégia központi eleme annak
tudatosítása, hogy a vidék érték, a mezőgazdaság értékteremtő tevékenység.
Az átfogó cél eléréséhez a stratégia megvalósítása során az alábbi három horizontális szempont
érvényesítését kell szem előtt tartani:
 Fenntarthatóság: Esélyegyenlőség és szolidaritás a jelen és a jövő nemzedékekre
tekintettel; természeti és kulturális örökségünk védelme és a méltányos jól-lét
biztosításához az erőforrások fenntartható, bölcs használata, minőségének megőrzése;
környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt kiegyensúlyozott fejlődés.
 Területi és társadalmi kohézió: A hátrányos helyzetű, leszakadó vidéki térségek
társadalmi-gazdasági felzárkóztatása a helyi adottságokra, sajátosságokra építve, a
környezeti értékek megőrzése mellett; együttműködés, közös célok a helyi identitás
megőrzésével, kiegyenlítődő életesélyek a vidéki térségekben.
 Város-vidék kapcsolatok: Város és vidéke egymásrautaltságának tudatosítása,
harmonikus egyenlőségen, kölcsönösségen alapuló kapcsolatának helyreállítása, térségi
együttműködések.
A stratégia a fenti átfogó célkitűzés elérése érdekében az alábbi öt stratégiai célt fogalmazza
meg:
1. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése
Célunk a táji sokféleség, az élővilág sokféleségének, a gazdálkodás szempontjából is
kulcsfontosságú természeti erőforrások, vagyis a talaj és a vízkészletek, vízbázisok védelme,
mennyiségi és minőségi megőrzésük, mindezzel összefüggésben a környezetbiztonság
növelése. A környezeti és gazdasági szempontok ellentétbe állítása helyett célunk a táj és a
benne élő, a tájat gondozó ember együttműködésének helyreállítása. A mással nem pótolható
biológiai és ökológiai alapok és a jó környezeti minőséget „szolgáltató” környezeti rendszerek
megőrzése, fejlesztése az egészséges és jó minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszer
biztosításának is feltétele.
2. Sokszínű és életképes agrártermelés
Célunk az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása,
a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyának helyreállítása, a tájfenntartást és az
erőforrások megőrzését biztosító, a hazai és a helyi biológiai alapokra támaszkodó gazdálkodás,
kiemelten az ökológiai gazdálkodás térnyerésének elősegítése. Fontos cél az ágazat
foglalkoztatási szerepvállalásának növelése, a foglalkoztatást biztosító tevékenységek és
üzemszerkezeti formák erősítése, a nemzeti földtulajdonlás védelme, az életképes gazdálkodást
biztosító föld- és birtokpolitika megvalósítása, továbbá az alulról szerveződő együttműködések
ösztönzése. Cél, hogy a fiataloknak jövőjük szempontjából megérje a mező- és
élelmiszergazdaságot életpályául választani.
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3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság
Célunk az élelmiszerek jó minőségére és sokféleségére törekvő, a hazai és a helyi
alapanyagokra támaszkodó, fenntartható, a környezeti szempontokat szem előtt tartó
élelmiszertermelés, a jó minőségű és elegendő, az exportunkat is szolgáló élelmiszerek
előállítása. Az ország élelmiszertermelési adottságaira alapozva, a hozzáadott érték növelésével
a bel- és külpiaci jelenlét növelése, a magyar élelmiszer presztízsének javítása.
4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése
Célunk a vidéki térségek, települések, kiemelten a falvak és a tanyák gazdasági létalapjának
megerősítése, újjászervezése, a vidéki gazdaság több lábra állítása, mindezzel a megélhetés
biztosítása, a munkahelyek megőrzése és a foglalkoztatás növelése. Ehhez a helyi közösségek
által megfogalmazott, a helyi adottságokra, sajátosságokra, erőforrásokra építő helyi
gazdaságfejlesztési programok nyújthatnak keretet, magukban foglalva a mező-, erdő- és
élelmiszergazdaság, a helyi feldolgozás és értékesítés, a kézműves, kisipari és szolgáltatási
tevékenységek, a helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó helyi energiatermelés és
ellátás szervezését. Különösen fontos a vidéki településeken élő romák számára megélhetést és
jövedelmet biztosító gazdasági tevékenységek és vállalkozási formák létrehozása, erősítése, a
romák bevonása a mezőgazdasági munkavállalók közé.
Ahol a hosszú távú munkavállalás lehetetlen, ott a közfoglalkoztatás támogatásával szükséges
a családok mindennapi megélhetését biztosítani értékteremtő munkavégzés lehetőségének
megteremtésével. A kulturális örökség érték alapú fejlesztése, bekapcsolása a turizmus
rendszerébe egyre inkább az egyetlen kitörési pont lehet az ipar és a mezőgazdaság eltűnése
miatt szegénységbe sodródó települések, régiók számára.
5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása

14. ábra: Stratégiai területek és vidékstratégiai nemzeti programok
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Cél a vidékről történő elvándorlás megállítása, a fiatalok számára a helyben maradásra, az
iskolák, az egyetem elvégzése után a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítása, képzett,
világlátott fiatalok vidékre költözésének segítése, a gazdálkodás és a vidéki élet vállalásával
összekötött gyerekvállalás segítésével a demográfiai egyensúly helyreállítása. Kiemelt cél a
vidéki népesség egészségi állapotának javítása, a területi különbségek csökkentése. Célunk,
hogy a falu, a tanya korszerű lakóhely és életforma legyen, vidéken is egyenlő esélyekkel
lehessen élni, tanulni, dolgozni, elérhetők legyenek az alapvető szolgáltatások, szerveződjenek
újjá, erősödjenek meg a helyi közösségek. A vidéki életminőség fontos része a természeti és
épített környezet minőségének javítása. Fontos cél, hogy a fenntarthatóság, a tájgazdálkodás,
az önfenntartó gazdálkodás, az egészségbarát táplálkozáskultúra, a táj- és helyismeret épüljön
be az oktatásba, a szakoktatásba, biztosítsuk ehhez a magas színvonalú szaktanácsadást, a
bemutató gazdaságokat, a közösségi gazdálkodás színtereit. Szellemi, tárgyi és épített
örökségünk bemutatása, hasznosítása olyan energiaforrás, amely a múlt emlékeire és értékeire
alapozva alkalmas a jövő építésére, továbbá gazdasági jelentőségén túl a közösségépítésben is
fontos szerepet tölt be. A kultúra által közvetített értékek, a múlt és a tradíciók ápolása iránt
érzett alapvető felelősségérzet, továbbá az új iránti természetes emberi igény mind szükségesek
egy ilyen összetett, komplex program megvalósításához. A tudományos igényű helyreállítás és
hasznosítás lényeges szempontja éppen ezért, hogy a megvalósuló fejlesztés a meglévő helyi
értékeket ne csak figyelembe vegye, hanem hosszú távon megtartsa, sőt fejlessze és erősítse is
azokat.
A stratégia átfogó célkitűzését és céljait hét stratégiai területen, nemzeti és térségi programokon
keresztül lehetséges megvalósítani. E stratégiai területeket és a hozzájuk kapcsolódó nemzeti
programok rendszerét az alábbi ábra szemlélteti. A nemzeti programok egyrészt meglévő
programok folytatását, illetve továbbfejlesztését tartalmazzák, másrészt új programok indítását
jelentik. Az egyes programok további alprogramokat tartalmazhatnak a speciális ágazati
szakpolitikai teendők megfogalmazására.
A vidékfejlesztés beavatkozási térségei a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióés a Nemzeti Vidékstratégia 2020szerint
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
vidékpolitikai jövőképe a következő:
„Gazdasági funkciójukban megerősödött, a működő és fejlődő helyi gazdaságra, benne az
európai többfunkciós, ökoszociális funkciókat (tájfenntartás, természeti erőforrások és
biodiverzitás megőrzése, népességmegtartás és foglalkoztatás) teljesítő, jó minőségű,
egészséges élelmiszereket előállító mezőgazdaságra és azzal szoros kapcsolatban lévő
élelmiszer-feldolgozásra épülő, közösségeiben megújult, a helyben lakóknak perspektívát
nyújtó, minőségi életfeltételeket biztosító vidéki települések és térségek.”
Az OFTK átfogó vidékpolitikai célkitűzései az alábbiak:





Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökrealapozva.
Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése.
Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyigazdaságfejlesztésbe
illeszkedő fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepéneknövelése, a helyi
gazdaságfejlesztése.
A
vidéki
munkaerő,
különösen
a
magasabb
iskolai
végzettséggel
rendelkezőkmegtartásának és megtelepedésének támogatása.
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a következő
vidéktípusokat definiálja.

15. ábra: Vidéki térségek a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció alapján
1.Általános jellemzők által kijelölt vidéki térségek
A vidéki térségek lehatárolására több módszertan létezik, az általánosan használt OECD
lehatárolás szerint a 120 fő/km2 népsűrűség alatti térségeket tekintjük vidéki térségnek. A
tervezési-statisztikai szerepen túl ennek jelentősége az uniós vidékfejlesztési támogatások
célterületeinek kijelölésében van.
2. Speciális táji, környezeti problémákkal, adottságokkal rendelkező vidéki térségek
fejlesztési feladatai
a. A Homokhátság komplex fejlesztése
A Duna-Tisza közi Homokhátság két fő problémakörrel küzd. Az egyik, hogy az ország
legjelentősebb tanyás térsége, ahol a legnagyobb számban maradtak fenn a tanyák. A hátsági
településeken a külterületi népesség aránya magas, sok helyen 50% fölötti. A másik az elmúlt
évtizedekben érvényesülő erőteljes talajvízszint-csökkenés, amelynek eredményeképpen az
ENSZ félsivatagos területté nyilvánította. A térség egykori tavai többségében eltűntek, a
szántóföldi mezőgazdaság az évenként rendkívül eltérő csapadékviszonyok miatt csak
meglehetős kockázattal folytatható. A víz szempontjából a legérzékenyebb térségben intenzív
kertészeti kultúrákat találunk. A gazdálkodás folytatásához és a táj fennmaradásához
vízvisszatartásra, vízpótlásra, adott esetben gazdálkodási modellváltásra van szükség.
Fejlesztéspolitikai feladatok:
 A 2001-2008 között működő Homokhátsági Speciális Célprogram folytatása, kiemelten
a szárazságtűrő és alternatív növények termesztésbe vonása, az erre vonatkozó
termesztési és fajtakísérletek, modellértékű tájgazdálkodási projektek megvalósítása, a
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vízgazdálkodás, a tájhasználat és a gazdálkodás összhangját megteremtő gazdálkodási
rendszerek, agrotechnikai módszerek terjesztése.
A megváltozott éghajlati feltételekhez alkalmazkodó gazdálkodási formák elterjesztése.
A Duna és a Tisza vízgazdálkodási jellegű programjaihoz, beavatkozásaihoz
illeszkedve a Homokhátság vízgazdálkodási problémáinak átfogó rendezése, a táj- és
környezetgazdálkodási szempontokkal összhangban.
A belvízrendszerek felülvizsgálata, belvízelvezetés, a táji fenntarthatóságot
veszélyeztető mértékben vízigényes kultúrák és ipari tevékenységek visszaszorítása.
A területhasználat, a gazdálkodás és a vízgazdálkodás összehangolása, szükséges
esetekben a terület- és gazdálkodási forma váltásának elősegítése.
A
népességmegtartást
és
a
tájfenntartást
biztosító
agrárés
élelmiszergazdaságműködésének biztosítása, bővítése, a speciális táji körülményeknek
megfelelőkorszerű technológiák használatának elősegítése.
A tanyai gazdaságok fennmaradásának, piacra jutásának segítése, annakérdekében,
hogy tájfenntartó és megélhetést biztosító szerepüket betölthessék.

b. Tisza-völgy:

a

víz-

és

az

agrárgazdálkodás

komplex

hazai

nagytérsége

A Tisza-völgy szélsőséges csapadékviszonyai és tágabb térségének életét is
meghatározó vízgazdálkodási lehetőségei miatt igényel önálló, térségileg integrált
környezetgazdálkodási és -védelmi szempontokra épülő fejlesztéspolitikát. A
nemzetközi együttműködés szükségessége csak fokozza a térség tudatos tervezésének
magvalósítását. A Tisza menti térségek együttműködését a folyó és a felszíni vizek
mennyiségi-minőségi megőrzésére, a tájgazdálkodásra és a fenntartható ár- és
belvízvédelemre kell építeni. Mindez szorosan kapcsolódik a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztésének (VTT) komplex programjához. A Tisza-térség problémája és
hasznosítása azonban nem kizárólagosan helyi vízügyi jellegű, szorosan összefügg a
hazai és felvízi területek víz- és területhasználatával, ezért a fejlesztéseket komplexen,
térségi összefüggésrendszerben szükséges meghatározni, fokozottan építve a nemzetközi
kapcsolódásokra. A Tisza-tó és térsége fejlődése, a törekvések támogatása szempontjából
lényeges, hogy az idegenforgalom, a vízgazdálkodás, a természetvédelem és a
térségfejlesztés egy több megyén átnyúló, integráltan kezelendő rendszert alkot.
Mindezen szempontokat figyelembe véve szükséges továbbra is biztosítani a feltételeket a
Tisza-tó közvetlen és tágabb környezetébe tartozó települések társadalmi-gazdasági
felzárkóztatása érdekében, melynek alapja a térség társadalmi-gazdasági erőforrásainak
aktivizálása, ily módon elősegítve az életkörülmények javítását, a térségi szereplők
hatékony együttműködésének megalapozását, a fejlesztések összehangolását.
Fejlesztéspolitikai feladatok:
 A táji rendszer működőképességének biztosítása, valamint a fenntartható társadalmigazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése az ökológiai kritériumok maximális
figyelembevétele mellett.
 A vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, alkalmazkodás a klímaváltozás kihívásaihoz.
 A Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelése, egyrészt az árvízszintek
csökkentését eredményező, nagyvízi meder vízszállító képességének javítása és a
hazai ártéren kiépíthető árapasztó tározók megvalósítása, másrészt a jelenlegi
árvízvédelmi rendszer előírások szerinti kiépítése révén.
 A Tisza menti, természetes (mély)árterek reaktiválása, bevonása a
vízgazdálkodásba. A rendszeres, sekélyvízi elárasztásra alapozott ártéri
tájgazdálkodási rendszerek megvalósítása. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
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még hiányzó elemeinek megvalósítása, és eredeti céljainak megfelelő
működtetése.
A tájhasználat igazítása az egyes területek ökológiai adottságaihoz és a
lehetséges vízpótláshoz, a szántóművelés kiváltása az arra alkalmatlan
területeken.
Tisza-térségi nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztése a határon átnyúló
vízgazdálkodási, turisztikai, híd- és vízi közlekedés terén.

3. Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező, kiemelt felzárkóztatást
igénylő vidéki térségek fejlesztése
A vidékfejlesztési, vidékpolitikai célkitűzésekkel összhangban a tartósan elmaradott,
periférikus helyzetű vidéki térségek (pl. Cserehát, Ormánság, Dél-Cserhát) válsága
a különösen gyenge elérhetőség mellett a környezetüket ellátni képes érdemi térségi
központok hiányából, a népesség kedvezőtlen kor-, illetve képzettségi összetételéből és
rossz gazdasági szerkezetéből, valamint az erőforrások szűkösségéből (tőkehiány,
képzett munkaerő elvándorlása) adódik. A főként inaktív, eltartott népességgel
rendelkező településekben sokszor nem az idősödés, illetve elnéptelenedés jelent
veszélyt, sokkal inkább a szegregáció, illetve a magas termékenység, ami az alacsony
iskolázottságú fiatalok magas arányával a szegénység újratermelődéséhez vezethet. A
kedvezőtlen szociális és gazdasági helyzetből adódóan a lakosság elhanyagolja, sőt
gyakran kényszerűen feléli az épített, a természeti környezeti és kulturális értékeket. A
fejlesztéspolitika sokszor elhanyagolt területei voltak a megyehatárok menti területek,
ezek öröksége ma is tovább él. Fejlesztésükben a megyék szerepe kiemelt jelentőségű,
hiszen itt kisebb léptékű, helyi adottságokra szabott, ugyanakkor térségileg
összehangolt, komplex beavatkozásokra van szükség. A megyehatárokon kialakult belső
perifériák problémáinak kezelésében is kulcsszereplők a megyék. Ahol releváns, a
határon átnyúló kapcsolatok erősítése, és a szomszédos országok vidéki térségeivel
történő együttes kezelés megteremtése feltétlen szükséges ezen értékek védelme
érdekében.
a. A Cserehát fejlesztése
Az ország észak-keleti részén fekvő Cserehát hazánk egyik legfejletlenebb területe. A
zömében aprófalvas településekből álló térségben a munkanélküliség jelentősen
meghaladja az országos átlagot, főleg a belső-csereháti településeken, ahol gyakori,
hogy csak a falu életét irányító, kiszolgáló közintézményeknél dolgozó embereknek van
munkája. A Cserehát településein nagyon magas a roma népesség aránya, az
iskolákban gyakori a szegregáció. A rossz elérhetőség, a gyenge infrastruktúra gátolja a
helyi gazdaság fejlődését. A térségben ugyanakkor sok kihasználatlan lehetőség is rejlik,
leginkább az értékes természeti környezet
Fejlesztéspolitikai feladatok:
 A tervi előzményekre és a helyi kezdeményezésekre építve hosszú távú, átfogó térségi
fejlesztési program megvalósítása a Csereháton, melynek középpontjában a helyi
gazdaság fejlesztése áll.
 A háztáji gazdálkodás, az élelmiszertermelés ösztönzése, a kiskerti termelési kultúra
újjáélesztése, falusi kispiacok, helyi piacok létesítése.
 Mikro- és családi vállalkozások létrehozásának ösztönzése.
 Szociális gazdasági formák kialakításának elősegítése, szociális földprogramok
támogatása.
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A falusi- és ökoturizmus fejlesztése, sajátos kínálati struktúra kialakítása, egymást
kiegészítő prioritások, desztinációk mentén. A turisztikai desztinációk elérhetőségének
javítása.
Megújuló energiára alapuló térségfejlesztés: biomassza, egyéb alternatív
energiaforrások. Helyi energetikai rendszerek, intelligens hálózatok és autonóm ellátási
rendszerek fejlesztése.
Erdősítés és az erdőgazdaságban, fafeldolgozásban, valamint az erdőgazdálkodásban
rejlő további lehetőségek kiaknázása, fenntartható fejlesztése.
Az elérhetőség és a mobilitás javítása (utak állapotának javítása, buszhálózat
fejlesztése).
Az oktatás színvonalának növelése és képzések szervezése, az iskolák felújítása,
bővítése, a felnőttképzés támogatása; fiatalok közösségi tevékenységeinek támogatása;
munkahelyi képzések támogatása, gazdasági oktatás bevezetése.
Határon átnyúló fejlesztések

b. Az Ormánság komplex fejlesztése, Ős-Dráva program
A dél-baranyai Ormánság hazánk egyik legelmaradottabb térsége, fejlődési problémái
évtizedekre nyúlnak vissza. Az 1800-as évek elején még virágzó ártéri gazdálkodás folyt a
térségben, amelynek azonban a Dráva szabályozása véget vetett, és az Ormánság gyors
hanyatlásnak indult. Jelenleg a gyenge infrastrukturális ellátottsággal rendelkező
aprófalvas térségben nagyon magas a munkanélküliség, és az alacsony életszínvonalból,
a foglalkozási lehetőségek hiányából adódóan igen jelentős az elvándorlás. A lakosság
jelentős része roma.
Fejlesztéspolitikai feladatok:
 Komplex víz- és tájgazdálkodási rendszer kiépítése, a folyószabályozás előttiállapot
lehetőség szerinti visszaállításával, csatornák, tavak létesítésével, a helyi,történeti és
kurrens szaktudásra egyaránt alapozva.
 A táji adottságokhoz igazodó mezőgazdaság fellendítése, a tájgazdálkodás,ökológiai
gazdálkodás, szövetkezések keretében a legelők és a gyümölcsösökterületének
növelése, a méhészeti, a haltermelési kultúrák és általánosságban ahelyi termékek, helyi
feldolgozás (helyi termékláncok) fejlesztése.
 A helyi gazdaság, a szociális gazdaság, a foglalkoztatás koordinációja.
 Erdősítés és az erdőgazdaságban, fafeldolgozásban, valamint azerdőgazdálkodásban
rejlő további lehetőségek kiaknázása, fenntarthatófejlesztése.
 A roma lakosság képzése, jövedelemtermelő munkához juttatása, önellátásra
valóképességének megteremtése.
 A leromló települések műszaki, épített környezeti és társadalmi, közösségimegújítása.
 A turizmus fejlesztése, a turisztikai desztinációk elérhetőségének ésszolgáltatásainak
javítása.
 A határon átnyúló kapcsolatok erősítése, fejlesztése.
4. Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségek fejlesztése
a. Tanyás térségek fejlesztése
A tanya – mint hagyományos gazdálkodási, települési és létforma – a magyar
társadalmi, településszerkezeti- és gazdaságtörténeti örökség több évszázados múltra
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visszatekintő része. Az elsősorban az Alföldre jellemző tanyák száma az elmúlt
évtizedekben jelentősen lecsökkent, és a fennmaradó tanyák egy része is elvesztette
hagyományos mezőgazdasági funkcióját. A tanyák épületállománya leromlott,
infrastruktúrájuk fejletlen, közművekkel való ellátottságuk alacsony szintű. Külterületi
jellegük miatt többségében nehezen elérhetők. A közbiztonsági problémák megoldása
szintén kihívást jelent a tanyavilág számára. A rossz elérhetőség, valamint a kedvezőtlen
demográfiai mutatók és szociális adottságok következtében a térség lakossága nehezen
tud védekezni a klímaváltozás negatív hatásaival (pl. szárazságok, hőhullámok)
szemben. Tanyás vidékeink ugyanakkor megfelelnek a fenntartható fejlődés, az integrált
vidékfejlesztés és a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési
modelljének, és megfelelő fejlesztésekkel minden esély megvan arra, hogy a
tanyarendszer korszerű formában megújuljon.
Fejlesztéspolitikai feladatok:
 A Tanyafejlesztési Program kiterjesztése.
 A tanyás térségek átfogó fejlesztési programjának és cselekvési tervének megvalósítása.
 A tanyás térségek, tanyás külterülettel rendelkező önkormányzatok, illetve a tanyai
gazdálkodók, lakosok számára érdemi és közvetlen fejlesztési forrás biztosítása, a
meglévő tanyák megőrzése, a gazdasági termelésbe való visszaintegrálása.
 Hosszú távú tanyaprogram keretében a tanyákra vonatkozó jogi szabályozás szükséges
alakítása, melynek szempontjai: a tanyai lakosság önkormányzati képviselete, a tanyás
külterületre vonatkozó településfejlesztési és –rendezési tervezés, szabályozás
megújítása, a közbiztonság javítása, a szolgáltatások elérhetőségének javítása (pl.
tanyabusz szolgáltatás), az infrastrukturális fejlesztés (a környezeti szempontok
figyelembevételével), a tanyai birtokrendezés.
 A tanyák tevékenység diverzifikációjának segítése: az önellátást szolgáló termelés
mellett a termékek és szolgáltatások piacán való megjelenésének támogatása, a „több
lábon állás” ösztönzése.
b. Aprófalvas térségek fejlesztése
Az ország településhálózatának mintegy harmada 500 főnél kisebb lélekszámú aprófalu.
Társadalmuk kiemelten sérülékeny, többségüket rendkívül kedvezőtlen demográfiai és
társadalmi folyamatok jellemzik, amely a gazdasági teljesítményükre is negatív hatással
van. A demográfiai és a társadalmi problémák halmozottan jelentkeznek azon aprófalvak
esetében, amelyek térszerkezeti, településhálózati szempontból és gazdaságilag is
perifériális térségben, a gazdasági centrumoktól távol találhatók. Számos aprófalu küzd
közlekedési, elérhetőségi nehézségekkel, s ez a munkába és az iskolába járást is
ellehetetleníti. A társadalmi és infrastrukturális problémák következtében e térség
települései különösen ki vannak téve a klímaváltozás negatív hatásainak.
Fejlesztéspolitikai feladatok:
 A napi munkába járás, ingázás igényeihez maximálisan illeszkedő akadálymentes és
fenntartható közösségi közlekedés fejlesztése, a hiányzó térségi kapcsolatok kiépítése
különösen a zsáktelepülések, határ menti települések esetében.
 Az aprófalvak gazdasági létalapját biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése.
 Helyi, autonóm ellátási, energetikai rendszerek kialakítása.
 A szociális és önellátó gazdaság kialakulásának, tartós és fenntartható működésének
ösztönzése.
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A helyi népesség szociális, egészségügyi, adminisztrációs igényeinek minél kevesebb
utazással történő kielégítése, rendszeres mobil szolgáltató rendszerek kiépítésének
támogatása.
A klímaváltozás elleni védekezés elősegítése az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésével és az agrárium átalakításával (pl. szárazságtűrő, a helyi ökoszisztémába
illeszkedő növények elterjesztése).
A helyben élő tehetséges fiatalok mentorálása. Hosszú távú programmal szükséges őket
segíteni taníttatásuk és elhelyezkedésük során.
Helyben maradást és letelepedést segítő programokkal az értelmiség helyben tartásának
segítése.
Helyi közösségek kialakulásának, fejlesztési programjaik közös kidolgozásának
segítése, a kultúrához való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, kulturális örökség
megőrzése.
Az aprófalvak falusi turizmushoz, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó
infrastruktúrájának és a kapcsolódó szolgáltatások kínálatának térségileg összehangolt
fejlesztése.
Az aprófalvas térségekben található nagyszámú üresen álló ingatlan felmérése,
koncepció kidolgozása a hasznosításukra.

5. Helyi, térségi vidékfejlesztési együttműködések
A hazai vidékpolitika fontos eszköze az uniós vidékfejlesztési politika keretében
kialakított és támogatott (LEADER) helyi vidékfejlesztési közösségekműködése. Ezek
a helyi vidékfejlesztési közösségek önállóan, autonóm módon, partnerségben, a helyi
önkormányzati, gazdasági és civil szektor együttműködésében szerveződnek. A helyi
szinten megvalósítható vidékfejlesztési beavatkozásokat a helyi vidékfejlesztési
közösségek által tervezett helyi vidékfejlesztési stratégiák alapján célszerű
megvalósítani, mely így programalapú, a helyi közösségi részvételre építő, széles körű
térségi és közösségi fejlesztési hatásokat generáló végrehajtást tesz lehetővé. A helyi
vidékfejlesztési közösségek nemzetközi együttműködési lehetősége is fontos eleme a
vidékpolitikának. A területfejlesztési, városfejlesztési, szakágazati fejlesztéspolitikai
eszközökkel összehangolva, együttműködve a helyi vidékfejlesztési közösségek és
programok a jövőben még jelentősebb szerepet játszhatnak a helyi és térségi szintű
fejlesztésekben.
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a
Nemzeti Vidékstratégia 2020-banaz eddig felsorolt vidéki térségek megegyeznek, utóbbi
viszont emellett két programot emel ki.
Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Program
2011. június 14-én az Országgyűlés 2012. január 1-i hatályba lépéssel elfogadta a világörökségi
törvényt. A törvény egyik fő rendelkezése, hogy 2012. január 1. és 2012. december 31. között
el kell készíteni mind a nyolc hazai világörökségi helyszínen az ún. világörökségi kezelési
tervet. Ez Tokaj-Hegyalja esetében, amely 2002-ben a kultúrtáj kategóriában kapta meg a
világörökségi címet, alapja és kiindulása lehet két egymásra épülő, egymást szervesen
kiegészítő szakmai anyag elkészítésének és megvalósításának Tokaj-Hegyalja Világörökségi
Kezelési Terv (mint világörökségi értékvédelem) és Tokaj-Hegyalja Világörökségi
Térségfejlesztési Program (mint értékalapú fejlesztéspolitika) címen. Ezek a tervezési anyagok
és megvalósításuk egyszerre biztosíthatják majd az UNESCO Világörökség Egyezményben
vállalt nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítését, Tokaj-hegyalja és térségének
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munkahelyteremtő, jövedelemtermelő és lakosságmegtartó erejének a növelését, a helyi
életminőség javítását, valamint egy adott térségben – egy világörökségi borvidéken keresztül –
tudják megjeleníteni és megvalósítani a Nemzeti Vidékstratégia helyileg értelmezhető
célkitűzéseit és szellemiségét. Tokaj-Hegyalja további sikeres fejlődése pozitív hatást
gyakorolhat a hazaiborágazat egészére is, valamint jelentős kisugárzással bírhat a borvidék
tágabb környezetében a Zemplénihegység térségére, a Hegyközre, a Bodrogközre, a Szerencsidombságra és a Taktaközre.
Stratégiai irányok és teendők
1. A Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Program hosszú távú, átfogó és
fenntartható térségi fejlesztésekre irányul, különös tekintettel a világörökségi értékvédelemre,
az agrárgazdaságra, a komplex vidékfejlesztésre és a turizmusra, amelynek eredményeként
jelentősen megerősödhet a térség legfontosabb termékének, a hungarikumként is jegyzett tokaji
bornak a jövedelemtermelő képessége.
2. Ennek érdekében a szőlő- és borágazat termelési és piacra jutási feltételeinek, a humán
erőforrás, az oktatási, kutatási és egyéb szakmai hátterének javítása, valamint az alapvető
termelési, gazdálkodási és infrastrukturális alapjainak megerősítése (pl. a szükséges
fajtanemesítések és szelekciók, a termőhelyek védelme, a történelmi dűlők szőlőtermesztési
rehabilitációja, dűlőutak karbantartása stb.).
3. A szőlő- és borágazat mellett az ahhoz kapcsolható hagyományos iparágak, valamint a többi
borvidéki agrártermelési és feldolgozó ágazat áttekintése és fejlesztése, tekintettel az
erdőgazdaságra, a gyümölcstermelésre és az állattenyésztésre, továbbá ezek piacra jutási
feltételeinek erősítésére, beleértve a helyi áruk helyi piacokon történő megjelenését is.
4. A fejlesztési programoknál figyelem a térség világörökségi címmel is elismert kulturális,
építészeti, természeti, táji és szellemi értékeire, természeti erőforrásaira, valamint prioritáskén
azok védelmére (talajminőség, vízbázisok, ökoszisztéma szolgáltatások stb.), amelyek a
borkultúrával együtt a térségbe irányuló turizmus fő vonzerejét jelentik.
5. A természeti értékek bemutatása hatékonyságának az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
ökoturisztikai tevékenységén keresztül történő erősítése, a természetvédelmi szakmai
szempontú indokoltság függvényében a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet nemzeti parki
szintre emelése.
6. Az ipari üzemek tervezésének és működésének térségi illesztésére, a szükséges turisztikai
infrastruktúra kialakítására (megfelelő minőségű úthálózat, kerékpárútvonalak, túraútvonalak
stb.), ésaz egységes Tokaj-hegyaljai térségi marketing munka megtervezésére és
megvalósítására törekvés, amely nemzetközi szinten is képes bemutatni Tokaj-Hegyalját, a
tokaji bort, ezeken keresztül pedig Magyarországot.
7. A program során kiemelt figyelem fordítása a kutatásra és az oktatásra, valamint a helyi
értelmiség megerősítésére, annak érdekében, hogy kellő számú és minőségi tudással bíró
szakember tudja támogatni a program, és hosszabb távon a térség munkáját, eredményeit,
melyhez intézményi alapot a Vidékfejlesztési Minisztérium által 2011. augusztus 1-én Tarcalon
újraindított Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet adhat.
8. A térség kulturális életének és a társadalmi felzárkóztatási programok hatékony
megvalósulásának támogatása
„Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határontúli magyarsággal”
program
A Kárpát-medence országai között a természeti, földrajzi adottságokat kihasználó többrétű
kapcsolatrendszer érvényesítése nemzetpolitikai érdek. Elengedhetetlen, hogy a
kapcsolatrendszerben rejlő előnyöket kihasználjuk, a magunk javára fordítsuk. A kárpátmedencei együttműködés egyik területét a természeti erőforrások fenntartható használata,
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elsősorban a vízgazdálkodás képezi, másik területét a területfejlesztési keretbenzajló,
vidékfejlesztési tartalmú együttműködések, harmadik elemét a magyar közösségek közötti,
vidékfejlesztési jellegű együttműködések jelentik. Tekintettel arra, hogy a határontúli
magyarság jelentős része vidéki térségben él, és a Kárpát-medence egészében meghatározók a
vidéki térségek, a vidékfejlesztési együttműködések bővítése, mélyítése a kárpát-medencei
kapcsolatrendszer fontos eleme lehet. Ma igen jelentős eltérések vannak a kistermelő – családi
gazda – és nagyüzem megítélésben, a jövő útjának célkitűzésében, a szabályozásban a térség
uniós és nem uniós államaiban egyaránt, miközben mindenütt a dekonjunktúra, a kereskedelmi
kiszolgáltatottság, a világcégek árversenyes diktátuma érvényesül az agráriumban.
Stratégiai irányok és teendők
1. A határon átnyúló stratégiai együttműködés erősítése, melynek fő területei a
gazdaságfejlesztés, a környezetügy és a szakmai kapcsolattartás.
2. A Kárpát-medencében megfogalmazódó térségi programok közötti szinergia erősítése,
megvalósításuk elősegítése.
3. A gazdaságfejlesztés keretében vidékfejlesztési oldalról hozzájárulás a Kárpát-medencei
Gazdasági Tér kialakításához, a hálózati gazdaság fejlesztéséhez, nemzetstratégiai
keretprogramok megvalósításához (pl. Agrármarketing program).
4. A LEADER térségek közötti együttműködések ösztönzése.
5. A környezetügyi együttműködés keretében közös környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízgazdálkodási programok, projektek végrehajtása szükséges, például Duna, Tisza programok.
6. A gazdaszervezetek közötti kapcsolatépítés, szakmai együttműködés erősítése, közvetlen
kapcsolatokat létesítve az anyaországi és a külhoni gazdák között. Az egyeztetések célja a közös
álláspont kialakítása, egységes föllépés, hatékonyabb érdekérvényesítés az uniós szabályozás
tekintetében.
7. A szomszédos Európai Uniós tagállamok derogációs-tagállami vállalásainak áttekintése, a
felmerült kötelezettségek teljesítése kapcsán a jövőbeni egységes és közös tagállami
érdekérvényesítés és megoldás keresése.
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3.2. Területi szintek a vidékfejlesztési politikában (régiók, járások)
Lengyel és Rechnitzer (2004) a regionális tudomány régiószemléletét az alábbiakban definiálja:
„a régió területileg összefüggő, a vizsgált társadalmi és gazdasági jelenség szempontjából
homogénnek tekintett, határaival többé-kevésbé megadható térség.”
A fenti definíció mellé általában három típus is meghatározásra került: a csomóponti, a
homogén és a tervezési vagy programozási régió.
1. A csomóponti régiók esetében a tér, mint erőtér fogalmához kapcsolható, a gazdasági
tevékenység koncentrációját, sűrűsödését jelenti. A gyakorlatban főként a város és
annak vonzáskörzetével, az agglomerációval társítható, emellett a munkaerő-piaci
vonzáskörzeteket, egy-egy bevásárlóközpont vonzáskörzetét, valamint az egyetemek
beiskolázási körzeteit hozhatjuk példaként. A csomóponti régióban a centrum (város)
és a vonzáskörzet között erőteljes interdependencia (kölcsönös függőség) figyelhető
meg. A régió alulról szerveződik mikroökonómiai és üzleti szempontok alapján,
továbbá fontos sajátossága ezen típusnak, hogy állandó határai nincsenek, annak
változása folyamatos. Napjainkban a gazdaságszervezésben és a regionális fejlődésben
a városok szerepe egyértelműen felértékelődik. Az utóbbi másfél évtizedben a területi
kutatásokban megjelent a funkcionális várostérség, mint újszerű csomóponti régiótípus. Az egyes városok és ellátási körzetük nem kezelhetők külön entitásként, a város
és vonzáskörzet funkcionális együttműködő, összetartozó rendszer. A lehatárolás
figyelembe veszi a napi és a ritkább (munkavégzést-, szolgáltatási igénybevételt érintő,
kereskedelmi célú) ingázást. A városok fontossága a statisztikai adatgyűjtésben is
megjelent, az Eurostat Urban Audit felmérése hazánkban a fővárost és 18 megyei jogú
várost definiál funkcionális várostérségként.

16. ábra: Magyarország funkcionális várostérségei
Forrás: KSH
2. A homogén régiótípus esetében az azonos térelemek előfordulása a jellemző sajátosság.
A belső egyöntetűség, uniformalizáltság számos tényező alapján megfigyelhető, pl.
gazdasági-, társadalmi- és természeti adottságok, jellemzők, vagy éppen a politikai
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jellemzők (pl. jóléti rendszerek), a kultúra, a vallás, a nyelv és a nyelvcsaládok
azonossága. Gazdasági szempontból homogén régióként foghatók fel az ún. átmeneti
posztszocialista országok, amelyek a politikai rendszerváltást követően nagyon hasonló
problémákkal szembesültek (pl. az infláció, az államadósság vagy a munkanélküliség
tömeges megjelenése). Társadalmi szempontból homogén régió lehet egy tájegység,
mint például a Nagykunság. Természetföldrajzi és mezőgazdasági szempontból az
Alföld kiváló példája ezen régiótípusnak. Területfejlesztési tekintetben homogén térség
Kelet-Lengyelország, amely periferiális elhelyezkedése, illetve történelmi múltjából is
adódó elmaradott társadalmi-gazdasági jellemzői miatt önálló fejlesztési programot
hozott létre a lengyel kormány. Utóbbi példa arra, hogy a hasonló adottságokkal bíró
térségek, valamint azok adekvát lehatárolása kiváló alapot adhat a fejlesztéspolitikai
beavatkozásokhoz.
3. A tervezési vagy programozási régió a területi tervezéshez, fejlesztéspolitikához
leginkább köthető, ill. közigazgatási és intézményi szempontból értelmezhető típus.
Fontos jellemzője, hogy általában egy-egy adott ország szubnacionális (nemzeti szint
alatti) adminisztratív területi beosztásának szintje, vagyis pontos határokkal
rendelkezik. Emiatt az információk, statisztikai adatok gyűjtése könnyebb, mint a többi
régiótípus esetében. Jellemzője továbbá, hogy nem minden esetben rendelkezik saját
önkormányzatisággal (ilyenek például hazánkban a NUTS2 szintű régiók), döntéshozó
szervezetek nem találhatók ezen regionális szinten. A régiótípusra kiváló példa az
Európai Unióban használatos NUTS rendszer, amely a regionális fejlesztéspolitika
céljából került kialakításra.
A Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS)
A gazdasági, társadalmi és területi kohézió, az elmaradott térségek felzárkóztatása az Európai
Unió egyik kiemelt feladata. Ennek egyik eszköze a különböző pénzügyi támogatások
allokálása az erre rászoruló régióknak. Ahhoz, hogy ez hatékonyan működhessen, szükség van
objektivitást biztosító, egységesített adatbázisra. Ezt a célt (is) hivatott szolgáltatni a NUTS
rendszer.
A leggyakrabban csak NUTS néven emlegetett Statisztikai Célú Területi Egységek
Nómenklatúráját (franciául Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques) az Eurostat
fejlesztette ki az 1970-es években. A rendszer eleinte többnyire államközi megállapodás,
megegyezés (ún. Gentlemen’s agreement) alapján működött. 2000-től azonban a NUTS
rendszerre Európai Uniós szabályozást vezettek be (Parlament és a Tanács 1059/2003/EK
Rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának – NUTS – létrehozásáról),
így alkalmazásának innentől kezdve jogi alapja lett. A 2003-ban hatályba lépő rendelet
egységesítette a területi szinteket, keretszámokat határozott meg egy adott szint
lakosságszámára és egyúttal részletes eljárási szabályokat, teendőket és tényezőket írt elő a
beosztás meghatározásával és esetleges módosításával kapcsolatban egy ország esetében.
A NUTS az Európai Unió hierarchikus, statisztikai, földrajzi alapú kódolási rendszere,
mely Európa gazdasági területét különböző területi szintekre osztja fel.
A NUTS több célt szolgál:
•
•
•

biztosítja a harmonizált szabványokat a regionális adatok gyűjtésében és azok
továbbításában;
garantálja, hogy a közzétett regionális statisztikák összehasonlítható adatokon
alapulnak;
lehetővé teszi a régiók társadalmi-gazdasági helyzetének elemzését és
összehasonlítását;
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•

az olyan politikai beavatkozások, mint az Európai Strukturális és Befektetési Alapok,
kifejezetten a hátrányos helyzetű és kevésbé versenyképes régiók támogatására
irányulhatnak.

A NUTS-osztályozás az EU-tagállamok gazdasági területét területi egységekre (régiókra)
osztja fel, ahol a következő elvek érvényesek:
•

A NUTS besorolás három hierarchikus szintet tartalmaz.

A besorolás három hierarchikus szintből áll: az egyes tagállamok NUTS 1 régiókra oszlanak,
amelyek NUTS 2 régiókra különülnek el, majd további NUTS 3 régiókra oszlanak (lásd 17.
ábra.) Ezeknek a régióknak mindegyikének van egy meghatározott kódja és neve. Emellett az
országok nem hivatalos, de használatos szintje is létezik, ez a NUTS0. Hazánk NUTS
hierarchiáját a 6. táblázat ismerteti.

17. ábra: A NUTS besorolás hierarchiája
Forrás: Eurostat
•

A NUTS támogatja a tagállamokban már létező adminisztratív/közigazgatási
egységeket

A tagállamokon belüli meglévő közigazgatási egységek a NUTS-régiók meghatározásának első
kritériuma. Ennek fő oka az, hogy az adminisztratív/közigazgatási rendszerek megléte általában
támogatja az adatok rendelkezésre állását, valamint a politikai intézkedések végrehajtási
kapacitását. Ha egy adott szintre nem léteznek adminisztratív egységek, akkor a megoldás a
kisebb közigazgatási egységek összevonása magasabb szintre. Ez az aggregáció általában
figyelembe veszi a földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti
körülményeket. Az eredményül kapott összesített egységeket „nem adminisztratív
egységeknek” nevezik.
Példa: Németországban a NUTS1 egységek a tartományok („Bundesländer”), a NUTS2 szint
az adminisztratív körzeteket jelöli („Regierungsbezirke”). Utóbbiakat ugyan adiminisztratív
jelzővel látták el, de a NUTS szerint „nem adminisztratív egységnek” számítanak. Végül a
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NUTS3 térségeket „Kreise und Kreisfreie Städte”-nak nevezik, amely városokat és városi
körzeteket jelentenek.
Nem minden Európai Uniós tagország rendelkezik az összes szinttel. A rendelet csak 3 szint
meglétét határozza meg kötelező jelleggel. Az egyik legextrémebb példa Ciprus, melynek csak
LAU szintje van, és a három NUTS egység magának az országos szintnek felel meg
(hasonlóképpen Luxemburghoz).
Kód

HU1
HU11
HU110
HU12
HU120
HU2
HU21
HU211
HU212
HU213
HU22
HU221
HU222
HU223
HU23
HU231
HU232
HU233
HU3
HU31
HU311
HU312
HU313
HU32
HU321
HU322
HU323
HU33
HU331
HU332
HU333

NUTS1
(Statisztikai
nagyrégió)
Közép-Magyarország

NUTS2
(Tervezési-statisztikai
régió)

NUTS3
(Megyék+Budapest)

Budapest
Budapest
Pest
Pest
Dunántúl
Közép-Dunántúl
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Nyugat-Dunántúl
Győr-Moson-Sopron
Vas
Zala
Dél-Dunántúl
Baranya
Somogy
Tolna
Alföld és Észak
Észak-Magyarország
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád
Észak-Alföld
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Dél-Alföld
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád

6. táblázat: Magyarország területi beosztása a NUTS rendszer alapján
•

A NUTS rendszert alacsonyabb szinten egészítik ki a helyi adminisztratív egységek
(Local Administrative Unit)

A körzetek (pl. járások) és az önkormányzatok részletesebb szintet alkotnak, mint a NUTS 3.
Ezek a helyi adminisztratív egységek (LAU-k), és a NUTS-régiók alacsonyabb szintű
építőelemei. Magyarországon a LAU1 szintek a járásoknak feleltethetők meg, ezek száma 174,
melyekhez hozzáadódnak a budapesti kerületek (23 db). A LAU2 szint hazánkban a települési.
Az ország 3155 településéből 346 város (ebből: 1 főváros, 23 megyei jogú város), 2809 község.
Megjegyzés: Magyarországon a 2012. évi XCIII. törvénnyel 2013. január 1-én a hatékony,
költségtakarékos és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében létrehozták
a járásokat (19. ábra). A korábban az önkormányzatok által ellátott államigazgatási ügyek egy
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részét a járási hivatalok vették át, a későbbiekben a szociális ellátási feladatok bizonyos területei
is átkerültek a járási szintre. A területfejlesztéshez kapcsolódó tervezés ezen a szinten is
megjelenik.
•

A NUTS-rendelet meghatározza a régiók népességméretére vonatkozó minimális és
maximális küszöbértékeket.

A régiók átlagos népességszáma az adott NUTS szinten a következő küszöbértékeken belül
kell, hogy legyen (7. táblázat).

7. táblázat: A

Szint
Minimum népesség Maximum népesség
NUTS 1
3 000 000
7 000 000
NUTS 2
800 000
3 000 000
NUTS 3
150 000
800 000

NUTS struktúra

népességi küszöbértékei
A népességi küszöbértékek eltérhetnek a fenti értékektől. Például NUTS1 szinten a német
Észak-Rajna-Vesztfália és az olasz északnyugati térség (Nord-Ovest) meghaladja a 16 millió
főt, míg a finn Aland nem éri el a 30.000 főt. NUTS2 szinten a francia fővárosi régió (Île de
France) és az olasz Lombardia 10 millió fő feletti népességet számlál, viszont a spanyol Melilla
csak 84.900 fő körüli lakossággal rendelkezik. NUTS3 régiók esetén Madrid tér el a felső
küszöbértéktől (6,5 milliós népességgel), a spanyol El Hierro pedig az alsó értéktől a 10.900
fős populációjával. A nagyvárosok mellett általában a „nem adminisztratív egységek” esetén
indokolt bizonyos földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti
okokból fakadó népességszám-eltérés, ilyenek például a szigetek, vagy legkülső régióknak.
A jelenlegi (2018. január 1-jétől alkalmazandó)NUTS-nómenklatúra az Európai Unió
gazdasági területét 104 NUTS 1 szintű régióra, 281 NUTS 2-es régióra és 1 348 NUTS 3 régióra
osztja. A LAU szint mintegy 100 000 önkormányzatból vagy azzal egyenértékű egységből áll
a 28 tagállamban.
Ajánlott videó: https://www.youtube.com/watch?v=a4Y-hCQ-Klo
Példa a megyei szintű területi egységek (NUTS3) és a vidékiesség kapcsolatára
A 18. ábrán látható, az OECD módszertanán alapuló, de módosított, távoliságot beemelő városvidék tipológiát Dijkstra–Poelman (2008, 2011) közli. Eszerint az egyes NUTS3 térségek
túlnyomórészt városi (predominantly urban regions); városközeli, közepesen vidéki
(intermediate regions, close to a city); távoli, közepesen vidéki (intermediate, remote regions);
városközeli túlnyomórészt vidéki (Predominantly rural, close to a city); valamint túlnyomórészt
vidéki, távoli régiók (predominantly rural, remote regions) kategóriákba kerültek besorolásra.
A többlépcsős módszertan elsőként a vidéki területek népességszámát és arányát határozza
meg, majd figyelembe veszi a nagyobb városok jelenlétét, végül pedig a „távoliságot 13”.
Dijkstraés Poelman (2011) hozzáteszik, hogy ezek a tipológiák nem a direkt politikák számára
kerültekkialakításra. Ugyanakkor Bodnár (2016) szerint az Európai Bizottság már minden
tagállam esetében publikált ezen tipizáláson is alapuló dokumentumot, amelyekben vázolják az

13

Távolinak tekinthető egy térség, ha lakosainak kevesebb mint fele egy 50 000 lakosú város központját 45 percen
belül nem éri el.
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egyes országok által elfogadott fejlesztési célokat, összhangban az Európa 2020 stratégiával.
(Lásd később.)

18. ábra: A nagyvárosok közelségét alkalmazó vidék-lehatárolás Kelet-Közép-Európában
Forrás: Egri, 2018
Példa a járások (LAU1) és a vidékfejlesztés kapcsolatára
A járási szint alkalmazása a hazai területpolitikában is megtalálható. Ugyan készült vidéki
lehatárolás a legújabb LAU1 térségekre (Kovács et al. 2015), de annak vidékpolitikai
hasznosítása „elmaradt”. A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet Magyarország a
kedvezményezett járásainak besorolását tartalmazza. (4. ábra.) A lehatárolás alapja egy ún.
komplex mutatószám, amely 24 indikátorból áll. A komplex mutató és az általa meghatározott
térségtípusok szoros kapcsolatban állnak a vidékiességgel. A Központi Statisztikai Hivatal
(2016) jelentése szerint a leginkább fejlesztendő térségekben a vidékies terek dominálnak. Az
érintett járások átlagos népsűrűsége (52 fő/km2) mindössze fele az országosnak, és közel
negyede a nem kedvezményezettekének. A komplex programmal fejlesztendő járások közel
felében az 50 fő/km2-t sem éri el a népsűrűség. Ezek elsősorban a dunántúli, a dél-alföldi és az
észak-magyarországi területre koncentrálódnak. A komplex programmal fejlesztendő járások
intézményi ellátottságát nagyban meghatározza a térségek vidékies jellege, a nagyobb
lélekszámú települések alacsony aránya. Egyes intézmények (pl. bölcsőde) kötelező biztosítását
a jogszabály bizonyos népességszámhoz köti, tekintettel a hatékonysági követelményekre is.
(KSH 2016) A kedvezményezetti kategóriába tartozás többletpontszámot jelent egyes hazai,
EU-s forrásokból támogatott fejlesztési projektek esetében. (Pl. Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, [TOP]).
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Települési szintű (LAU2) vidékiesség Magyarországon
A Vidékfejlesztési Program szerint vidéki térségnek minősül a 6. prioritás („A helyi fejlesztés
előmozdítása a vidéki térségekben”) alkalmazása szempontjából az a település, ahol
közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:
 a népesség 10 ezer főnél kevesebb, akkor is, ha a népsűrűség meghaladja a 120 fő/km2
értéket (ez összesen 3007 települést, 3,97 millió lakost, 75 775 km2-t érint);
 a népsűrűség 120 fő/km2 érték alatt van (további 35 település, 591 410 fő és 7007 km2);
 a fenti kritériumok alapján nem jogosult városok külterülete 2%-nál magasabb
külterületi lakossági arány esetén - pl. városok külterületi tanyái;
 a fenti kritériumok alapján nem jogosult városok (kivéve budapesti agglomeráció)
részönkormányzatai, amelyek korábban önálló községként működtek.
 alapvetően nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti
agglomerációhoz tartozó települések. (Vidékfejlesztési Program 2014)

19. ábra: A kedvezményezett járások lehatárolása a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet
szerint
Forrás: http://www.terport.hu
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3.3. Urbanizációs szakaszok
A városvizsgálatok az 1960-as években érzékelték először, hogy a 18. századi ipari
forradalom óta tartó szakadatlan városnövekedés a fejlett nyugat-európai országokban
megtorpant. Az 1970-es években Észak-Amerikában is kimutatható volt a népességnövekedés
súlypontjának áthelyeződése a nagyvárosi agglomerációkon kívüli térségekbe. A
városnövekedés szakaszos folyamat, amelyben növekedés és népességcsökkenés váltakozik.
Az észak-amerikai változásokat B. Berry rendezte általános modellekbe „Urbanization and
Counterurbanization” c. könyvében, az európai urbanizáció szakaszokra bontása pedig
elsősorban holland szerzőkhöz köthető. A holland iskola négy szakaszra bontotta az
Európában zajló modern urbanizációt, melyeket a következőképpen különböztetett meg::
1) urbanizáció (városnövekedés);
2) szuburbanizáció (az elővárosi gyűrű kialakulása);
3) dezurbanizáció (a vidéki térségek gyorsabb népességnövekedése);
4) reurbanizáció (a tömeges visszaköltözés a régi városközpontok felújított területeire).
Enyedi György szerint az urbanizációs szakaszok nem válnak el egymástól éles határokkal, az
átmenetiség, az átfedés jellemző.
Az urbanizáció szó az „urbs” várost jelentő latin szóból ered, mely kettős értelmet hordoz
magában. Egyrészt jelenti a városiasodás fogalmát, mely minőségi változás, a falu és a város
egységesülési folyamatát értjük alatta, a korábbi városi technikai civilizáció és életforma
általános elterjedését az egész településhálózatban. Másrészt jelenti a városodás fogalmát–
mely mennyiségi változás, a városi népesség szakadatlan növekedését jelenti.
Következményeik, hogy a két alapvető településtípus (a falu és a város) értékrendjei
közelednek egymáshoz, az erős eltérések kiküszöbölődnek.
Enyedi 1982-ben megállapította, hogy az egyes szakaszok fokozatosan az egész Földön
elterjednek, a helyi sajátosságok ellenére globális jellegűek. A holland modell reurbanizációs
szakaszát vitatta, a városközpontokba való visszaköltözést korántsem vélte általánosnak. Négy
globális városnövekedési szakaszt különböztetett meg, melyek a következőek:
1) városrobbanás;
2) viszonylagos dekoncentráció;
3) dezurbanizáció;
4) az informatika korának urbanizációja.
A városrobbanást a fejlett országokban az ipari fejlődés indította el és együtt járt egy
speciális foglalkoztatási réteg átrétegződésével, melynek lényege, hogy a mezőgazdasági és az
ipari foglalkoztatottak aránya megfordult.
A fejlődő országokban a városnövekedés késve indult, felgyorsultabb folyamat. A
jelenséget nem az iparosodás, a gyors gazdasági fejlődés indítja el, hanem a falusi
túlnépesedés préseli ki a városokba az iskolázatlan, szegény, rossz életkilátású tömegeket.
A bevándorlás legfőbb mozgatója elsősorban nem a város vonzereje, hanem a falusi
túlnépesedésből adódó megélhetési korlát. A városban azonban a megélhetési költségek
magasabbak!
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I. SZAKASZ: A VÁROSROBBANÁS
Kezdete az ipari forradalomhoz, általában a modern gazdaság elrugaszkodásához
kapcsolódik. Az évszázadokig alig módosuló városi népesség aránya után ugrásszerűen
gyarapszik a városi népesség. Ennek fő forrása a faluról városokba történő vándorlás, fő
jellemzője pedig a nagyvárosoknak a történelem során eddig még soha nem tapasztalt
mérete és elterjedése a Földön.
A modern urbanizáció városnövekedése Nyugat-Európában a 18. században kezdődött.
Ennek előfeltétele volt egy megelőző „agrárforradalom”; amely a fajtanemesítés, és a belterjes
gazdálkodás lévén olyan hozamnövekedést eredményezett, amely a mezőgazdasági munkaerő
egy részét feleslegessé tette. A megjelenő gyáripar ezzel jelentős munkaerőforráshoz jutott:
erőteljessé vált a munkaerő városba áramlása . Az ipari forradalom tőkeszükségletét jelentős
részben a gyarmatosítás és a nemzetközi kereskedelem termelte ki –ám alapfeltétele volt a
városi polgárság jelenléte, a kereskedelmi tőke jelentős felhalmozódása is a nyugat-európai
városokban. A városrobbanás egy már fejlett, polgárosult városhálózatban következett be,
a városhálózat mélységében elterjedt, érintette a középvárosokat is. A látványos nagyvárosi
növekedés – mint pl. London vagy Párizs – olyan városokban következett be, amelyekben a
jelentős feldolgozóipar mellett a kereskedelmi-pénzügyi funkciók, a fővárosi nemzetállamigazgatási funkciók és többnyire a gyarmatbirodalom-irányítási funkciók összpontosultak. A
városrobbanásnak ez a klasszikus típusa sehol máshol nem jelent meg később ugyanilyen
formában. A nyugat-európai városrobbanást mintegy 100 éves késéssel követte az északamerikai és a kelet-közép-európai.
Észak-Amerikában az európai bevándorlók elsősorban városi településeket hoztak létre. Az
észak-amerikai városrobbanás két fő területe a kelet-atlanti partvidék és a Nagy Tavak vidéke:
az európai bevándorlók első célterületei voltak. Az ipar növekvő munkaerő-szükségletét főleg
a nemzetközi bevándorlás – és nem a faluról történő bevándorlás – fedezte: az agrárvidékek
népességkibocsátó képessége mérsékelt maradt. Az iparosodás sokkal fejlettebb s nagyobb
üzemeket hozott létre, mint a száz évvel korábbi brit ipari forradalom: az egymásra épülő
technológiai folyamatok hatalmas kombinátokat alakítottak ki. A városnövekedés első szakasza
Észak-Amerikában viharos gyorsasággal terjedt el s bontakozott ki: a 19–20. század fordulóján
már megjelent a második szakasz. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában az első és második
szakasz az egész településhálózatot urbanizálttá tette; a városi lakosság aránya a 20. század
közepén elérte a teljes népesség 70–75%-át.
Az észak-amerikai városrobbanással egy időben indult meg a városrobbanás Kelet-, Közép- és
Dél-Európában, de nagyon vontatottan haladt előre, nem történt meg a városhálózat teljes
átalakulása. Az iparosítás lassú volt, s csak a városhálózat egy részére terjedt ki. Általános
volt a tőkehiány. A térség országainak többsége kívül rekedt a tengerentúli kereskedelmi
vonalakon, és a gyarmatosítás tőkeszerző lehetőségein. A modern nagyváros és a hagyományos
mezőváros egymás mellett élt, a falusi népesség sokáig többségben maradt. Kelet-KözépEurópában 1950-ben csupán Csehszlovákiában voltak többségben a városlakók.
A latin-amerikai országok többsége az európai félperifériához hasonló urbanizációs pályát
„futott be”. A „megkésettek” egyetlen sikeres felzárkózási kísérlete Japáné: néhány évtized alatt
került be a legfejlettebb gazdaságú országok közé: Tokyo 1950-ben a világ harmadik
legnépesebb városa volt.
A fejlődő országok a II. világháború után, többségükben a gyarmati sorból felszabadulva,
léptek a modern urbanizáció útjára. A városrobbanás elemi erejű volt, hatalmas falusi tömegek
özönlöttek a városokba, amelyek jóval nagyobbra nőttek, mint 100 éve Európában vagy
Észak-Amerikában. A városnövekedésben jelentős maradt a természetes szaporodás
szerepe. A fejlődő országok gazdasági pályája az elmúlt évtizedekben kettévált, s ezzel
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városnövekedési mechanizmusuk is kettős lett. Jelentős részük gyors gazdasági növekedéssel
alapozta meg városnövekedését (pl. India, Kína, Tajvan), Latin Amerikában is találunk gyorsan
felzárkózó országokat (Brazília, Mexikó). Ezt az országcsoportot emelkedő gazdaságúnak
nevezzük – a városnövekedését jelentős részben az iparosodásnak, ezen belül a fejlett
országokból kitelepült iparnak köszönheti. A fejlődő országok mai csoportjában – főleg
afrikai, részben nyugat- és dél-ázsiai országokban – a városnövekedés alapja a falusi válság
és túlnépesedés, a bemenekülés a városokba, ahol nincs szükség erre a munkaerőre. A fejlődő
országok milliós nagyvárosaiban a lakosok nagy része vagy éppen többsége - munkaalkalom
híján – élősdi, a nagyváros hulladékain tengődő réteggé válik. Nem integrálódnak a városi
társadalomba, a városperemek nyomornegyedeiben mintegy faluközösségben élnek.
A legtöbb fejlődő ország „egyvárosú”. A falusi bevándorlók egy-két nagyvárosba igyekeznek
– még nem alakult ki modern városhálózat. A látványos nagyvárosi növekedés a falusi népesség
alkotja a lakosság többségét.
A városrobbanás szakasza tehát 200–250 év alatt elterjedt az egész Földön. Mindenütt jellemző
a városnövekedés hirtelen, robbanásszerű megjelenése az iparosítás következtében, ami
átalakította a korábban alig módosuló településhálózatot: a városok belső szerkezetét és
működését, a városok és falvak kapcsolatrendszerét, a városi civilizáció tartalmát és a
településhálózatban való terjedését.
II. SZAKASZ: RELATÍV DEKONCENTRÁCIÓ
Az elnevezés azt a jelenséget takarja, hogy a városnövekedés tovább tart, ám térben
széthúzva: viszonylag dekoncentrált módon. A holland iskola szuburbanizációnak nevezi
ezt a szakaszt, ám ez a jelenség a szakasz települési térfolyamatainak csak egyik jellemzője. A
másik: a modern urbanizáció mélységi terjedése a településhálózatban, a kis- és
középvárosi hálózat gazdasági szerepének módosulása. E szakasz földrajzi terjedése a
városrobbanáshoz hasonló pályát futott be: elébb a fejlett európai, észak-amerikai
országokban jelent meg a városrobbanás „csendesedésével”, az emelkedő gazdaságok egy
részében s a fejlődő országokban azonban „összecsúszott” a városrobbanással, s a
mélységi urbanizáció csökevényesen jelentkezett. A viszonylagos dekoncentráció szakasza
Nyugat-Európában (s részlegesen Dél-Kelet- és Közép-Európában) a 19. század második
felében kezdődött.
Európában ez a szakasz 70–80 évig tartott, az 1960-as években lezárult. Ezekben az
évtizedekben nemcsak a középvárosi hálózat erősödött meg, hanem fokozatosan terjedt a városi
civilizáció a falvakban is – előrehaladt a falusi és városi térségek integrációja.
Európában a II. világháborúig az elővárosokban még éltek a falusi hagyományok, jelentősek
voltak a mezőgazdasági (városellátó) funkciók. Megjelent néhány középosztályi előváros is,
de a jellemző a vegyes, részben agrárjellegű, részben naponta a nagyvárosi ipari üzemekbe
ingázó lakosságú városkörnyéki falu volt.
A II. világháború után az európai szakasz háromfelé ágazott.
1. Észak- és Nyugat-Európában az 1960-as évekre általánossá vált a középosztály
elővárosainak terjedése és a motorizáció, de a tömegközlekedés sokkal jelentősebb
maradt, mint Észak-Amerikában.
2. A dél-európai periféria ugyanezt a pályát járta be megkésve.
3. A kelet-közép-európai félperiféria az államszocialista rendszer fennállásának 40
esztendeje alatt sajátos fejlődést mutatott, aminek következményei ma is érződnek.
Megtorpant a középosztály-jellegű szuburbanizáció, a társadalom jelentős mértékben
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proletarizálódott. Az elővárosok népességét főleg a távolabbi vidékről a nagyvárosi
munkahelyekre törekvők duzzasztották fel. Erősödött az elővárosok munkásjellege.
Észak-Amerika sajátos vonása ez esetben is (akárcsak a városrobbanási szakaszban), hogy a
faluról való bevándorlás kivételes, a külföldről (főleg Európából) történő bevándorlás az
általános. A bevándorlók zöme rossz minőségű bérlakásokban telepedett le. Észak-Amerikából
indult el a középosztály egy részének kitelepülése az elővárosokba. Az észak-amerikai
elővárosok újonnan, terv szerint épülnek, hiszen nincs falu; a házméretek középosztályi
igényeket elégítenek ki. A gépkocsi-közlekedés már az 1930-as években elterjedt, ezért az új
elővárosok nagy területen szóródnak szét.
Az emelkedő gazdaságokban ez a szakasz az 1970-es években kezdődött. Sajátos vonása,
hogy a nagyvárosi növekedés nem csillapodik, de a szuburbanizáció és a városhálózat mélységi
erősödése is kétségtelen. A viszonylagos dekoncentráció tehát nem felváltja a
városrobbanási szakaszt, hanem mintegy „rácsúszik”, egyidőben érvényesülnek. A
legjelentősebb emelkedő gazdaságok – Brazília, India, Kína – évtizedek óta gyors gazdasági
növekedést produkálnak, mind az ipari termelésben, mind az üzleti-pénzügyi szolgáltatásokban
erősen növekszik globális gazdasági szerepük – ám a falu/város szakadék erősödik, az ázsiai
emelkedő gazdaságokban a népesség többsége még most is falun él. A falusi elvándorlás fűti a
városrobbanás folytatódását, míg a városi térségekben kétségtelen a viszonylagos
dekoncentráció.
A fejlődőnek nevezett elmaradott országokban – ezek többsége afrikai – a relatív
dekoncentráció csak részleges, egy-egy nagyváros környékén bukkan fel. Az országcsoport
sajátossága, hogy mind a városrobbanásnak, mind a viszonylagos dekoncentrációnak kezdeti
szakasza van jelen – a településállomány nagyobb része pedig még kívül maradt a modern
urbanizáció globális folyamatain.
A modern urbanizáció második szakasza, a viszonylagos dekoncentráció is „körbejárt” a
Földön. Több helyi sajátosságot mutat, mint az első szakasz, de globális jellege igazolt.
III. SZAKASZ: A DEZURBANIZÁCIÓ
A legfejlettebb országokban a városnövekedés megállt, a népességnövekedés súlya a
rurális (vidéki) térségekbe helyeződött át. A falvak, a városok civilizációs szintje
kiegyenlítődött, a falvakba költözés egyszerűen kisebb méretű, természetközeli településeken
való letelepedést jelent. Az első szakasz falu→város vándorlási mozgalmát a város→falu
mozgás váltja fel.
E szakasz sajátosságait és kiváltó mechanizmusát az 1970-es években fogalmazták meg. Első
jelei Nagy-Britanniában mutatkoztak – pl. Nagy-London népessége is, számos iparvárosé is
csökkent 1950 és 1960 között – ám ezt sajátos brit jelenségnek, a gyarmatbirodalom elvesztése
következményének tartották. Az 1970-es években már kétségtelenné vált, hogy a korábbi,
megalapozottnak tűnő urbanisztikai prognózisok, amelyek a szakadatlan városnövekedést
vetítették előre, felülvizsgálatra szorulnak. Az 1950-es években készült népesség-előrejelzések
pl. határozottan állították, hogy az USA lakossága az 1970-es években a három
megalopoliszban (a kelet-atlanti parton, a Nagy Tavak vidékén és Dél-Kaliforniában) tömörül.
Ezzel szemben 1970 és 1980 között a rurális népesség növekedése négyszer volt gyorsabb, mint
a nagyvárosi régióké, s a rurális népesség aránya ismét elérte az 1960. évi értéket. A
dezurbanizációs szakasz Észak-Amerikában bontakozott ki, ám rövidesen elterjedt a
fejlett Európában is. E fordulatot a városi és a vidéki térségek megváltozott gazdasági
szerkezete és szervezete, továbbá társadalmi megítélése magyarázza. Az ipar jelentősége
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a városi foglalkoztatásban csökken: elterjednek a soktelephelyű vállalatok, amelyeknek
telephelyei a rurális térségekben is megjelentek. Ez a kiszervezés napjainkban az olcsóbb
emelkedő gazdaságokba telepíti ki az ipari tevékenységet; néhány évtizede az első célpont a
fejlett országok rurális térsége volt. A vidék új szerepei, megújult dinamizmusa adja a
dezurbanizáció másik magyarázatát. A falusi turizmus, a környezetmegóvás, a szélesedő
középosztály nem-materiális értékkeresése, a kézműipari termékek iránt megújuló kereslet is
új dinamizmust adhat a rurális térségeknek. A technikai fejlődés az otthon végzett távmunkát
is elterjesztette, a városoktól akár nagy távolságra is. A közlekedés és a távközlés különböző
formáinak fejlődése különösen nagy szerepet játszott a városi funkciók területi
szétszóródásában. A városi népességnövekedés megállt, a rurális térségek reneszánsza azonban
urbánus elemekre: a város–vidék integrációra támaszkodik.
A dezurbanizáció nem (vagy csak korlátozottan) jelent meg az emelkedő gazdaságokban,
s ismeretlen a fejlődő világban. A fejlett országokban e szakasz tovább folytatódik a látványos
nagyvárosi fejlődés „hátországában”. Valószínű, hogy az emelkedő gazdaságokban is elterjed
a közeli jövőben ez a szakasz.
IV. SZAKASZ: A GLOBALIZÁLT VILÁG URBANIZÁCIÓJA
A dezurbanizáció viszonylag rövid időszakát újabb városi népességkoncentráció követi.
Magyarázata, hogy a napi munkába járás növekvő ideje s költségei, továbbá a történelmi
városközpontok rehabilitációja az elővárosokból a központi lakóterületre történő beköltözést, a
visszaköltözést ösztönözték.
Enyedi György a negyedik szakaszt soha nem fogadta el, melyet azzal magyarázott, hogy a
visszaköltözés a városközpontokba a városi agglomerációkon belüli népességátrendeződést
jelentett, s nem új városnövekedési szakaszt. A városközpontok építészeti funkcionális
megújulása még csak nem is növelte népességüket: a beköltöző középosztály nagyobb méretű
lakásokat és nagyobb méretű szolgáltatóintézményeket igényelt, mint a korábbi, a
városközpontból kiszorított marginális társadalmi csoportok.
Az 1970-es években érzékelhető volt, hogy új világgazdasági korszak (növekedési ciklus)
formálódik. Ennek az informatika terjedése volt legmarkánsabb jellemzője. Az informatika a
gazdasági egységektől a kormányzati szervezeteken át a háztartásokig oly mértékig átformálta
a kapcsolati – benne a térbeli kapcsolati – rendszereket, a városi társadalom működési
feltételeit, hogy egy új városfejlődési szakasz bekövetkezése ennek alapján is valószínűsíthető
volt. Enyedi az informatika urbanizációjának nevezte el ezt a szakaszt. A negyedik szakasz
a legfejlettebb országokban terjedt el, és nem a nagyvárosok újranövekedését, hanem
térszerkezeti átformálódását hozta. Kézenfekvővé vált, hogy a fejlett országokban a városok
gazdasági alapja is átalakult, az anyagi termelés háttérbe szorult a szellemi tevékenység, a
különböző szintű szolgáltatások mögött – az ipar kitelepült az emelkedő gazdaságokba. Ma már
egyértelmű, hogy korunk alapvető jellemzője a globalizáció. A globalizáció folyamatát vezérlő
hatalmi központok nem általában a legfejlettebb országokhoz, hanem néhány, a gazdaságipénzügyi világfolyamatokat döntően befolyásoló transznacionális vállalat-központokat
tömörítő nemzetközi metropoliszhoz kötődnek. A modern urbanizáció negyedik, napjainkra
teljesen kibontakozott szakaszát végül is a globalizáció urbanizációjának nevezte el,
amelyet sem reurbanizáció, sem a térbeli dekoncentráció nem jellemez. A globális
városhierarchia csúcsán a globális nagyvárosi régiók állnak, amelyek méretükben,
szerkezetükben, működésükben különböznek a korábbi nagyvárosoktól és nagyvárosi
agglomerációktól. E negyedik szakasz sajátos jellemzőit két szemszögből foglalta össze: a
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globális nagyvárosi régiók kialakulása14, illetve a nemzeti városrendszerek globalizációs
hatásra történő átalakulása15.

a) A globális nagyvárosi régiók: a globális városhierarchia csúcsán a globális nagyvárosi régiók állnak. Fő
gazdasági tevékenységük a kutatás-fejlesztés, a csúcstechnológia, a magas szintű pénzügyi, gazdasági jogi
szolgáltatások, a kulturális gazdaság. A térbeli koncentráció fő előnyét jelentő szolgáltató- és információs
hálózatok a világ nagyvárosaiban csomósodnak. A nagyvárosi régiókba települést kedveli a magasan képzett
munkaerő is, részben a foglalkozásváltás kedvező lehetőségei, részben a sokszínű oktatási-kulturális kínálat miatt.
Ez a gazdasági háttere a nagyvárosi régiók növekedésének, világgazdasági szerepük erősödésének. Napjaink
világgazdaságának települési rendjét két szélsőség jellemzi: a kapcsolatok (egy részének) nagy távolságú,
interkontinentális szétszóródása, egyidejűleg a globális hálózaton belül a nagy térbeli koncentrációk kialakulása.
A fentebb említett gazdasági előnyök magyarázzák a nagyvárosi növekedés újraindulását. A globális nagyvárosi
régió új településtípus. Lehet, hogy egyetlen nagyváros körül épül fel (mint pl. a párizsi régió), lehet többmagvú
(mint a holland Randstadt), ám a központi város(ok) egy sor funkciója kitelepül a külső településövezetbe. A napi
munkába járás több irányú, a városrégióban fontos szerepű alközpontok alakulnak ki, saját munkaerővonzó
övezettel. Megnő a nagyvárosi régió peremén lévő települések – a külső városok (exurbiák) – jelentősége,
népesség- és tőkevonzó ereje. Az Egyesült Államokban az 1990-es évek népességnövekedésének ¼-ét az
exurbiákban mutatták ki a népszámlálások, a feldolgozóipari beruházások 60%-a irányult ide. A globális
nagyvárosi régiók társadalma bonyolult. E régiók a világgazdaság regionális motorjai, s ez a bevándorlók részére
nagy vonzerőt jelent. Vonzerőt a jól képzett munkaerő – különösen a kreatív osztály – számára, egyúttal a szegény
vidékek képzetlen munkaerő-feleslege számára is. A nagyvárosi régiók belső térszerkezetében nemcsak a
különböző funkciók jelenhetnek meg, hanem az etnikai koncentrációk is, amelyek idegen testként viselkednek a
város társadalmi szövetében. Közismert, hogy az idegen civilizációk együttélése egyre súlyosabb konfliktusokkal
jár a korábban különösen toleráns Nyugat-Európában. Az elmúlt évtizedek – neoliberális – gazdaságpolitikája a
társadalmi egyenlőtlenségeket éppen a legfejlettebb régiókban erősítette meg. A növekvő szegénység, a
munkanélküliség – a tudásalapú gazdaságban a tanulatlan, képzetlen munkaerőre kevéssé van szükség –
aránytalanul nagymértékben sújtja az etnikai kisebbségeket. Ez egyre több és súlyosabb társadalmi konfliktust
okoz. A kulturálisan heterogén, többközpontú, társadalmilag és térben polarizált városrégió az egyenlőtlen fejlődés
töredezett sakktáblája, amely nagy területen szóródik szét. A globális nagyvárosi régiók a világgazdaság
legversenyképesebb és leginkább növekedést generáló helyei – ahol egyúttal a (társadalmilag és környezeti
szempontból) fenntartható városfejlődés a legjobban fenyegetett. Új vonás és a gazdasági globalizáció egyik
eredménye –, hogy a globális nagyvárosi régiók nemcsak a legfejlettebb országokban jelennek meg, hanem a
fölemelkedő gazdaságokban, olykor a legkevésbé fejlett fejlődő országokban is.
14

b) A városok jelentős része számos vonatkozásban kilép a nemzeti településrendszerből, s a globális
hálózathoz kapcsolódik. Újfajta egyenlőtlenség jelentkezik a globális hálózatokba bekapcsolt s abból kimaradó
települések között. Globális hatások ez utóbbiakat is érik: a helyi és nemzetközi térkapcsolatok szinte
elválaszthatatlanul szövik át a fejlett országok nemzeti városrendszerét. A globalizáció korában a településrendszer
alapsejtjei, a városi vonzáskörzetek is átalakulnak. A távolság szerepe – a technikai fejlődésnek köszönhetően –
alaposan lecsökkent. A falusi népesség nem feltétlenül a legközelebbi kisváros szolgáltatásait veszi igénybe,
hanem inkább a közép- és nagyvárosokét (főleg a sűrűn lakott Európában), ahol nagyobb a választék – a
távolságminimalizálás helyébe a piaci előnyök maximalizálása lépett. Mindez a kisvárosok gyakori süllyedését
eredményezte, ami a magyar településhálózatban is megfigyelhető.
15
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3.4. Foglalkoztatási átrétegződés
A mezőgazdaságnak, mint vidéki megélhetési forrásnak a szempontjából fontos, hogy
kitérjünk a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának alakulására, mivel mind az Európai
Unió országaiban, mint hazánkban jelentős visszaesés tapasztalható.
Magyarországon a mezőgazdasági népességszámban bekövetkező csökkenés egyik
legjelentősebb hulláma a hatvanas években jelentkezett. Az 1948 és 1967 között lezajlott
kollektivizálás következtében körülbelül 300 ezren hagyták el a mezőgazdaságot és máshol,
más szektorokban kerestek megélhetést. A rendszerváltással megalkotott kárpótlási,
privatizációs és szövetkezeti törvények változást okoztak a tulajdon-, a földhasználati
viszonyokban, melyek kihatottak a gazdálkodási formákra és a mezőgazdasági
foglalkoztatottak számának alakulására is (Hantos, 2010). Az aktív keresők száma a
mezőgazdaságban 1980-ban még 1 millió fő körül mozgott (a nemzetgazdaság aktív keresőinek
19%-a), de 1990-re ez a szám már 700 ezerre csökkent (15,5%). Ennek oka a melléküzemágak
felszámolásával és a külföldi piac beszűkülésével, elvesztésével magyarázható (Popp, 2014). A
korábbi közös tulajdonban működő nagyüzemi struktúrát, a családi magángazdaságok váltották
fel. A tulajdonviszonyok átrendeződését követően súlyos szociológiai, társadalmi változások
jelentkeztek. Legkedvezőtlenebb volt a helyzete azoknak a kistelepüléseknek, ahol jellemző
volt az infrastruktúra hiánya, kevés volt a képzett munkaerő, és fejletlen a kereskedelem és
szolgáltató szektor (Hantos, 2010).
Magyarországon a mezőgazdaság vidéki foglalkoztatásban betöltött szerepének visszaesése
évtizedek óta megfigyelhető. Magyarország természeti adottságai kiválóak az
agrártermeléshez, azonban a mezőgazdasági foglalkozásokat a pályaválasztás előtt állók nem
szívesen választják, mert nem sorolhatók a divatosnak mondott szakmák közé (KSH, 2015).
A mezőgazdaság munkaerő-felhasználásának csökkenése a modern technológiák
alkalmazásának és térnyerésének, a termelési szerkezet egyszerűsödésének, a specializációnak,
a gazdaság más ágazataiban jelentkező magasabb jövedelemnek és a kedvezőbb
munkakörülményeknek köszönhető (Dózsa, 2017). A mezőgazdaság vidéki foglalkoztatásban
betöltött szerepének visszaesése mellett a szolgáltató szektor térnyerése nemzetközi szinten és
Magyarországon is jellemző. Az élőmunka-felhasználás csökkenését eredményező
rendszerváltozás utáni gazdasági és társadalmi változások, az új technológiák alkalmazása, a
termelési szerkezet leegyszerűsödése, a specializáció és a koncentráció mellett elsősorban a
nemzetgazdaság más ágazataiban elérhető magasabb jövedelmek és a kedvezőbb
munkakörülmények gyorsították fel a mezőgazdaságból történő munkaerő-kiáramlást (Biró –
Rácz, 2014).
Ha a foglalkoztatottak arányát vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy a rendszerváltás előtt 1989ben a mezőgazdaságban az aktív keresők aránya 17,3% volt, míg 2009-re ez már 4,6%-ra
csökkent. A foglalkoztatottság csökkenése mellett a fejlett országokban a bruttó hazai termék
(GDP) részesedése is folyamatosan csökken, mindemellett a szolgáltatási szektor súlyának
növekedése volt megfigyelhető. Az említett évszámokban a mezőgazdaság részesedése a GDPelőállításból 13,7%-ról 3,7%-ra mérséklődött (Kovács, 2010).
A mező- és erdőgazdaság részesedése a foglalkoztatásban a kilencvenes években tapasztalt
jelentős visszaesés után, 2000–2010 között már mérsékeltebb ütemben 6,6%-ról 4,5%-ra
tovább csökkent. A mezőgazdasághoz hasonlóan az ipar foglalkoztatásban betöltött szerepe is
csökkent (részaránya tíz év alatt 33,8%-ról 30,8%-ra mérséklődött), miközben jellemző volt,
hogy a szolgáltatások foglalkoztatásban betöltött szerepe növekedett (2010-ben 64,8% volt).
2011-ben a mezőgazdasági foglalkoztatás meghaladta a 2008-ban induló makrogazdasági
válság előtti szintet. A foglalkoztatási adatok értékelésénél megjegyzendő, hogy a 2011-től
mutatkozó foglalkoztatás-bővülés a mezőgazdasági munkaerőpiac legkevésbé stabil
szegmenseiben jelentkezett (kisméretű gazdálkodó szervezetek, határozott idejű és/vagy nem
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teljes munkaidős álláshelyek, közfoglalkoztatás). Jellemzőek voltak a munkaerőpiac kínálati
oldalát érintő szigorítások (korkedvezményes nyugdíjazás szűkítése, rokkantnyugdíjak
felülvizsgálata, segélyezés szigorítása), a közfoglalkoztatás erőteljes megjelenése, valamint az
alkalmi munkavállalás adminisztratív feltételeinek megkönnyítése (Biró – Rácz, 2014).
A mezőgazdaság munkaerő-ráfordítás, foglalkoztatás mérésére három mutatót használhatunk.
Ez a három mutató a munkaerő-felmérés által előállított mutató, az intézményi munkaügyi
statisztika mutatója és a gazdaságszerkezeti összeírások adatai alapján előállított éves
munkaerő egység (ÉME). Mindhárom mutató jellemzője, hogy nemzetközi standardok
alapján készül, eltérő tartalommal (céllal) és lefedettséggel.
A mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek és egyéni gazdaságok munkaerőráfordításában különbségek vannak. Míg a gazdasági szervezeteknél foglalkoztatottak általában
napi 8 órában végzik a tevékenységet, addig az egyéni gazdaságokban jellemzően napi vagy
néhány órás vagy bizonyos napszakokban történő munkavégzés jellemző. Ez tette szükségessé
az éves munkaerő egység fogalmának a bevezetését, amely biztosítja a néhány órás
munkavégzés átszámítását teljes munkaidős munkavégzésre. Ez alapján lesz összehasonlítható
a gazdasági szervezetekben és az egyéni gazdaságokban végzett munka nagysága.
Továbbiakban fizetett és nem fizetett munkavégzést is megkülönböztetünk, mely az egyéni
gazdaságokban a háztartások tagjai által végzett munkát foglalja magában (Kapronczai, 2007).
A fizetett és a nem fizetett munkaerő ledolgozott munkaidejét tekintve megfigyelhető a
mezőgazdasági üzemek csökkenő munkaerő-felhasználása (9. táblázat). Az összes munkaerő
444,1 ezer éves munkaerőegységnek (ÉME) megfelelő munkát végzett 2010-ben, ami a tíz
évvel korábbi értéknek mindössze kétharmada. A nemzetgazdasági átlagtól elmaradó, jelentős
regionális eltéréseket mutató mezőgazdasági átlagkeresetek és a kedvezőtlen
munkakörülmények miatt egyre többen az ágazaton kívül keresnek munkát. Jellemzően a
magasabb tőkével rendelkező mezőgazdasági üzemek leggyakrabban az élő munkaerőt kiváltó
technológiák fejlesztésével, az automatizálást lehetővé tevő termékszerkezet-váltással
mérséklik a munkaerő-szükségletüket (Biró – Rácz, 2013). A fizetett munkaerő felhasználása
az utóbbi felmérések szerint növekedett, ezzel szemben a nem fizetett munkaerő felhasználása
csökkenő tendenciát mutat. Az éves munkaerőegység alkalmas a mezőgazdasági munka
szerkezetének vizsgálatára, azonban nem alkalmas a nemzetgazdaság más ágaival történő
összehasonlításra. Ebben az esetben a munka mennyisége és nem a munkát végzők száma kerül
elszámolásra. Munkaerő-ráfordításként a kiegészítő tevékenységként végzett mezőgazdasági
munkával is számol. A lakossági munkaerő-felmérés csak részben, az intézményi munkaügyi
statisztika pedig egyáltalán nem számol az egyéni gazdaságokban végzett mezőgazdasági
tevékenységgel (Popp, 2014).
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év

nem fizetett

fizetett

összesen

1998

580 871

163 645

744 516

1999

573 415

150 073

723 488

2000

532 634

143 416

676 049

2001

507 762

135 175

642 937

2002

521 151

125 590

646 741

2003

458 037

123 870

581 907

2004

426 634

127 151

553 785

2005

407 682

114 566

522 248

2006

390 903

113 500

504 403

2007

348 046

111 245

459 291

2008

325 358

109 795

435 152

2009

336 482

110 028

446 510

2010

334 981

109 176

444 157

2011

328 889

108 062

436 951

2012

318 512

114 767

433 279

2013

323 604

120 820

444 424

2014

336 165

126 766

462 930

2015

310 966

130 936

441 903

2016

302 015

132 265

434 281

9. táblázat: Mezőgazdasági munkaerő felhasználás (1998-) ÉME
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés, 2017.
A lakossági munkaerő-felmérés a magánháztartásokra kiterjedő reprezentatív felvétel, amely a
15-74 éves személyek gazdasági aktivitását méri. Azokkal a gazdasági szervezetekben munkát
végzőkkel és az egyéni gazdaságokban munkát vállalókkal számol, akik a mezőgazdaságból
szerzik fő jövedelmüket (Kapronczai, 2007). 2008-ban 168 ezer fő dolgozott a
mezőgazdaságban, mely az összes foglalkoztatott (3848,3 ezer fő) 4,36%-a. 2010-ben a
mezőgazdaságban több mint 172 ezer fő (4,62%) dolgozott, mely 2017-ben 220 ezer főre
(4,97%) gyarapodott (Popp, 2014) (10. táblázat). A lakossági munkaerő felmérés alkalmas az
egyes nemzetgazdasági ágak foglalkoztatásának összehasonlítására.
Mezőgazdaság

Ipari szektor

Szolgáltatások

Összesen

Év
létszám
(ezer fő)

arány
(%)

létszám
(ezer fő)

arány
(%)

létszám
(ezer fő)

arány
(%)

létszám
(ezer fő)

arány
(%)

2008

168,1

4,36

1 240,00

32,22

2 440,20

63,4

3 848,30

100

2010

172,8

4,62

1 147,10

30,73

2 412,40

64,63

3 732,40

100

2015

203,2

4,82

1 273,20

30,23

2 727,30

64,77

4 210,50

100

2017

220

4,97

1 389,80

31,43

2 811,50

63,58

4 421,40

100

10. táblázat: A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés, 2018.
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Az intézményi munkaügy statisztika adatszolgáltatói a legalább 5 főt foglalkoztató
vállalkozások és költségvetési szervezetek megfigyelésén alapul, valamint a mezőgazdaságban,
a vad- és az erdőgazdálkodásba és a halászatba sorolt gazdasági szervezetekben
foglalkoztatottakra terjed ki. Ezen statisztika adatai szerint 2006-ban a mező-, vad-, és
erdőgazdálkodásban és halászatban a nemzetgazdasági foglalkoztatottak 3,3%-a dolgozott
(Kapronczai, 2007), míg 2010-ben ez 76,7 ezer főt tett ki, mely a nemzetgazdasági
foglalkoztatottak 2,8%-át jelenti (Popp, 2014).
A mezőgazdasági foglalkoztatottság fogalma Hantos (2010) szerint nehezen értelmezhető,
mivel az agrárszektorhoz több olyan népességcsoport is kapcsolódik, mely nem tekinthető
mezőgazdasági foglalkoztatottnak. Kelemen és Kovách (2005) a népesség agrárszereplőinek
meghatározásakor az agrárérintettség fogalmát vezeti be, melyet 2 mutató segítségével mér.
Ezek közül az első változót reprodukálta a kérdezettek által végzett mezőgazdasági tevékenység
jellege, munkahelyük típusa, végzettségük jellege és földbirtokuk nagysága alapján. Ez az
agrárérintettség változó, ugyanakkor csak azokat tekinti agrárérintettnek, akik igennel
válaszoltak arra a kérdésre, hogy a megkérdezett vagy a vele egy háztartásban élő családtag
foglalkozik-e mezőgazdasági tevékenységgel. A második változót azzal a céllal készítették,
hogy azokat az agrárérintetteket is elérjék, akik az előző kérdésre nemmel válaszoltak, mégis
előállítanak valamilyen mezőgazdasági terméket. A két változó alapján az alábbi agrárérintett
kategóriák jöttek létre:
1. Erősen agrárérintett kategóriába sorolja mindazokat, akik igennel válaszoltak arra a
kérdésre, hogy foglalkoznak-e valamilyen formában mezőgazdasági termeléssel, és
− akik főfoglalkozásban a mezőgazdasági szektorban alkalmazottak,
− akik legalább részben piaci értékesítésre állítanak elő mezőgazdasági terméket,
− akik egyik kategóriába sem tartoznak, de legalább az egykori háztáji kategóriának
megfelelő, 1ha nagyságú termőterület birtokosai,
− akik a mezőgazdaságból mentek nyugdíjba,
− akiknek csak mezőgazdasági iskolázottsága van,
− akik egyik kategóriába sem sorolhatóak, de 1 ha-nál nagyobb területet birtokolnak.
2. Gyengén agrárérintett kategóriába kerülnek azok, akik igennel válaszoltak arra a
kérdésre, hogy foglalkoznak-e bármilyen formában mezőgazdasági tevékenységgel:
− ők csak saját fogyasztásra termelnek vagy
− semmilyen más módon nem kapcsolódnak a mezőgazdasághoz, de 1 ha alatti
termőfölddel rendelkeznek.
3. A rejtett kategóriát azok képezik, akik nemmel válaszoltak arra, hogy foglalkoznak-e
bármilyen formában mezőgazdasággal, de a mezőgazdasági termékek részletesebb
megkérdezésekor mégis beszámoltak valamilyen termék előállításáról.
4. A nem agrárérintettek azok, akik semmilyen formában nem kapcsolódnak a
mezőgazdasághoz.
Fehér (2005) könyvében feltette azt a kérdést, hogy hogyan lehetséges az, hogy a
vidékgazdaság egyik meghatározó ágazatában, a mezőgazdaságban folyamatosan csökken a
munkaerő felhasználás. Az okokat a helyi és a regionális gazdaságok fejletlenségével, a helyi
piacok hiányosságaival, működési problémáival, a vidéki és a városi terek közötti
együttműködések zavaraival magyarázta. A munkanélküliség megjelenése Magyarországon a
’90-es évekre tehető, mikor a gazdasági átalakulás a társadalmi átalakulást is maga után vonta.
Növekedtek a gazdasági fejlődésben, a foglalkoztatásban és a munkanélküliségben megjelenő
területi különbségek a megyék, a régiók és a települések között is. Az erős polarizációs
folyamatok következtében az ország kettészakadása figyelhető meg a központi és a nyugatdunántúli régiókra, valamint a dél-dunántúli, az alföldi és az észak-magyarországi régiókra
(Csehné et al., 2017).
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A foglalkoztatási szerkezet átalakulása, országszerte eltérő mértékben jelentkezik. A régiók
közül a Dél-Alföldön található a legtöbb mezőgazdasági foglalkoztatott, ugyanakkor ebben a
régióban figyelhető meg az elmúlt 15 évben a legintenzívebb fogyás is.
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4. Vidékfejlesztési kihívások a Duna-Tisza közén – a szárazodás
jelensége és a tanyaprobléma
Ebben a fejezetben a Duna-Tisza közén tapasztalható kihívásokkal ismerkedhet meg az
olvasó, úgy mint a szárazodás jelensége és a tanyaprobléma.

4.1. A szárazodás megjelenése, következményei
A szárazodás jelensége, a Homokhátság sajátossága úgy, hogy ez a probléma már
évtizedekkel ezelőtt, az 1960-as években megjelent és azóta hatása egyre érzékelhetőbbé vált.
A Homokhátság vízellátottságának problémáit a klímaváltozás tovább fokozza és az előzetes
FAO16(Food and Agriculture Organization) vizsgálatok, előrejelzések alapján a térséget
hosszabb távon az elsivatagosodás (aridifikáció) veszélye fenyegeti. Az ásott kutak, a
kismélységű csőkutak kiszáradása, a horgászatra, rekreációra igénybe vehető kisebb tavak
eltűnése a legérzékelhetőbb a helyben élők számára. Mindezekkel a jelekkel együtt jár az itt
élők megélhetésének nehezedése, kiszámíthatatlansága is. A térség versenyképessége már jó
ideje az országos átlag alatt van, és ha a vízpótlás, vízhiány ügyében nem születik megoldás,
várhatóan további tízezrek hagyhatják el itteni lakóhelyüket. Ha a felsorolt negatív folyamatok
tovább folytatódnak, és nem történik társadalmi összefogás a Homokhátságon felmerülő
problémák kezelésére, akkor a térség leszakadó, elmaradott belső perifériává alakul, képtelen
lesz felzárkózni mind az EU, mind Magyarország fejlettebb területeihez. Az elmúlt
évtizedekben csökkent a mezőgazdasági termelés biztonsága, ami jelentősen hozzájárul ahhoz,
hogy az őstermelő gazdaságok száma folyamatosan kevesebb, pusztul a tanyavilág, romlik a
tájhasználat. Jellemző az öregedő népesség, a fiatalok elvándorlása, a perifériákon
kialakult magas munkanélküliség, a kirekesztettség és a vidéki bűnözés is egyre
érzékelhetőbb. A város-falu és a települések közötti kapcsolatok nem összehangoltak,
elmosódnak és a helyi társadalom környezettudatossága is gyengének mondható. A
gazdálkodók számára kiemelten fontos lenne, hogy a természeti erőforrásaik termőképességét
megőrizzék, fenntartsák, ennek ellenére nem mindig helyezték és talán most sem helyezik
előtérbe a termelés hosszú távú környezeti hatásait. A fejlett országokban az I. világháború után
megkezdődött és az 1950-es, 60-as évek fordulóján kialakult az iparszerű termelési modell,
mely változást okozott a mezőgazdaság és a környezet kapcsolatában. A mezőgazdaságban
általánossá vált a sematikus szemlélet, mely leértékelte a természeti tényezőket, a talaj, az
élővilág és a termőföld szerepét is. A XXI. században azonban már minden gazdának tisztában
kellene lennie termelésük környezeti hatásaival és mindent meg kellene tenniük az erőforrások
termelékenységének és környezeti biztonságának fenntartása érdekében.

16

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (angolul Food and
Agriculture Organization of the United Nations, FAO) az ENSZ szakosított szervezete, amelynek célja az
élelmezésbiztonság megvalósítása, az éhezés visszaszorítása. 1945. október 16-án alapították. A FAO semleges
fórumként szolgál a fejlett és fejlődő országok közötti egyenlő tárgyalásoknak. Egyúttal tudás és információ
forrása a tagországok számára mezőgazdaságuk, halászatuk, erdőgazdálkodásuk fejlesztésében,
élelmiszerellátásuk biztosításában. Latin jelmondata (Fiat panis) magyarul annyit jelent: "Legyen kenyér."
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4.1.2. A Homokhátság bemutatása, sajátosságai
Magyarország kistájai az adott területre jellemző tájképi megjelenés, tájalkotó elem vagy
az adott területen folyó tevékenység alapján határolhatóak le. A táji értékek megszűnését
veszélyeztetik a hagyományos módszerek támogatásának hiánya, a vidék népességmegtartó
képességének hanyatlása és elnéptelenedésének folyamata (Pálvölgyi-Csete, 2012).
A Homokhátság kiterjedése megközelítőleg 10000 km2–t tesz ki, mely 117 települést foglal
magában. (Korábbi kutatásokban (Glatz-Csatári, 2004., Farkas, 2006.) 104 települést soroltak
a Homokhátsághoz, de a legújabb felmérések a 117 települést tartják elfogadottnak.) Nagyobb
része a Duna-Tisza közi síkvidék kistájain terül el, de velük nem teljesen azonos. A Duna-Tisza
köze vagy a Kiskunság részeként is emlegetik, azonban Magyarország természeti tájainak
rendszertani felosztásában nem szerepel, így a vizsgált térség nem illeszthető egyik klasszikus
tájbeosztási kategóriába. A térség közigazgatásilag sem egyértelműen lehatárolható.
Legnagyobb része Bács-Kiskun megyében található, azonban jelentős részei átnyúlnak Pest és
Csongrád megyékbe is (20. ábra). Gyakran 1-1 települést is kettészel, mivel a település másik
része, már nem hordozza magában a tipikus, hátságra jellemző jegyeket. A Homokhát egyszerre
mondható természeti képződménynek és ember által átalakított „kultúrtájnak” is, hiszen
jelenlegi megjelenését, formáját a történelem és az itt élő lakosság is formálta, alakította
(Kovács A. D., 2004). Csatári (2006) a Homokhátság területén, a Duna-Tisza közén kialakuló
talajvízszint-süllyedés kedvezőtlen hatásainak mérséklését célzó kormányzati programok ún.
beavatkozási területeit érti.

20. ábra: A Homokhátság területi elhelyezkedése, kiterjedése
Forrás: Kovács et al. (2017)
Hamvas Béla Öt géniusz (1988. 28-29.o.) című munkájában így vélekedik az alföldi tájról:
„Valami nem külső, hanem belső kényszer van itt, ami a mozgás szabadságát megakadályozza.
A mozgásét, a gondolkodásét és a cselekvését és az elhatározásét. Az Alföldi vízhiányban él.
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Aki tudja, hogy a víz milyen összefüggésben áll a munkával és a tevékenységgel, a
vállalkozással és képzelettel, sőt a vidámsággal és a gondolkozással, sőt az ismeretre való
szomjúsággal és a bölcsességgel, az az alföldi ember vérmérsékletéből sokat megért. Ahol kevés
a víz, ott az elementáris őstűz dühe uralkodik, amit sivatagnak neveznek, és ez a száraz és
perzselő hőség és a metsző fagy az, ami az Alföldön uralkodik.” Csatári (2009) soraiban így
olvashatunk a Homokhátságról:„A Duna a jégkorszak végén meredeken délre fordult, s a szél
munkája révén alakult ki a két folyó közötti Kiskunság sajátos, homokbuckákkal is tarkított,
igen változatos tája. Geográfusok vallják: a Duna-Tisza köze az alföldi tájrészletek
„esszenciája”. A Duna menti Solti-sík tökéletes, asztallap simaságú feltöltött síkság, délen
Bácska löszös területe két országban is a legkiválóbb termőföldet biztosítja, míg a középső
Homokvidék egykori szikes tavaival, borókás erdőségeivel, füves pusztáival, különleges
élővilágával ma is a Kiskunsági Nemzeti Park legértékesebb védett területeit is jelentik.”
(Csatári, 2009. 78.o.).
A vizsgált területi egység adottságai kiválóak egyes speciális növényfajták, gyümölcs- és
szőlőtermesztés szempontjából. Mintegy 40-50 méterrel magasabban terül el, mint a Duna
óholocén ártere. A Duna a hordalékkúp anyagát a pleisztocén és a holocén korszakban halmozta
fel. Felszínének nagy részét homok borítja. A homokot az északi és észak-nyugati szelek a
Würm korszakban a dunai hordalékkúpból és üledékekből fújta ki. Ekkor még a futóhomok
nem volt jellemző, mert a Duna mentén vizenyős lápok helyezkedtek el, melyek meggátolták a
futóhomok kialakulását és mozgását. A későbbiekben a buckák között rossz lefolyású, keskeny
mélyedések keletkeztek, melyekben szikes területek alakultak ki. Félig kötött futóhomok
figyelhető meg Izsák, Ágasegyháza, Fülöpháza, Bócsa körzetében, valamit Rém és Illancs
körzetében. A homok a XVI. században kezdett el mozogni és a XVII. században tovább
fokozódott a legeltetéses állattenyésztés következtében. A szántóföldi növénytermesztés egyre
nagyobb területeket vont művelés alá, mely a homok további mozgását eredményezte (KrajkóMészáros, 1984). A XVIII. század végétől a homokháti emberek folyamatos küzdelmet
folytattak a homok megkötéséért, főként legeltető állattartást folytattak a XIX. század végéig
(Beluszky, 2001). Az Alföld e néptelennek mondható tájára a XIII. században érkeztek a kunok.
Az eredetileg közép-, és kisfalvakból álló településállománya a XV-XVI. században a török
megszállás alatt veszett oda. A rettegésben tartott lakosság a környékbeli nagyobb városokban
telepedett le, amelyekből a XIX. század derekától egy egyedi agrár- és tanyás szórványokból
álló településkultúra fejlődött. A nomád és félnomád pásztorkodás helyébe a futóhomokot
megkötő szőlő- és gyümölcstermesztés, kertkultúra lépett, majd ezekre alapozva megjelent az
élelmiszeripar, kézműipar és agrárkutatás.

4.1.3. A szárazodás érzékelhetősége
Az Alföldre, azon belül is a Duna-Tisza közére jellemző szárazodási folyamat az 1980-as
évek második felében erősödött fel a csapadékhiány és az egyes antropogén tényezők (emberi
tevékenység) hatására. Ha a csapadék akár több éves, évtizedes hiánya jelentkezik,
megkezdődik a talaj átalakulása. A talajvízszint csökkenése a mezőgazdaságban gazdálkodási
nehézségeket eredményezett és változásokat okozott a terület élővilágában is (RakonczaiKovács, 2006). Az aszály véletlenszerűen kialakuló, de ismétlődő természeti jelenség, amely
az adott területen az élővilág és a társadalom számára jelentős és tartós vízhiányt okoz és ennek
hatására jelentős károk keletkeznek az életfeltételekben és az életminőség fennmaradásában.
Elsősorban a növényvilágot, a gazdasági ágazatok közül a mező- és erdőgazdaságot sújtja, de
minden élőlényre kedvezőtlen hatással van, így jelentős gazdasági, szociális és környezeti
károkat okoz (Vermes, 2006).
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A középkorban a művelés kiterjesztésével az Alföldön a nagyobb erdőfoltokat is kiirtották,
mely hozzájárult a száraz mikroklíma kialakulásához (Bernát-Enyedi, 1961). A Homokhátság
problémáiról 2004-ben konferenciát szervezett a Földhasználati és Vízgazdálkodási Stratégiai
Nemzeti Bizottság és a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat, ahol Glatz Ferenc elmondta, hogy
a regionális problémák közül a Homokhátság problémái a legfontosabbak, melyben a megoldás
kulcsa a gazdálkodási struktúraváltásban keresendő. A konferencia résztvevők hangsúlyozták,
hogy a helyi adottságok ésszerű használatára, a helyi tudásra, a szomszédos megyékkel történő
összehangolt területfejlesztési tervre van szükség, melyben a vízgazdálkodási stratégia kiemelt
szerephez jut (Láng et al., 2006).
A Kárpát-medence éghajlatában bekövetkezett változásokról számos nemzetközi és
magyarországi aktuális éghajlati és vízügyi tanulmány számolt és számol be. A FAO (Egyesült
Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete; Food and Agriculture
Organization of the United Nations) hosszú távú előrejelzésében félsivatagi övezetté
nyilvánította a Duna-Tisza közét. A szakemberek és a kutatók egyet értenek abban, hogy az
országban a Homokhátság területén érezhető leginkább az éghajlatváltozás (Farkas-Kovács,
2006). A jövőre vonatkozó elemzések pedig az elsivatagosodás tényére hívják fel a figyelmet.
Az utóbbi 130 év meteorológiai vizsgálatai azt mutatták, hogy a csapadék mennyisége ebben
az időszakban átlagosan évente majdnem 1 milliméternyit csökkent, vagyis összesen 80-100
milliméternyit. A konkrét okokat, melyek bizonyosan szerepet játszhattak a csapadék
mennyiségének csökkenésében, még nem tudjuk megnevezni. Az éghajlat-változási modellek
vizsgálatai alapján a „szárazodás” a jövőben tovább fokozódik, hatása egyre inkább
érzékelhetővé válik. A magyarországi kutatók véleménye alapján félsivatagról még
elhamarkodott lenne beszélni, de a sztyeppesedés jelei már megmutatkoztak, megfigyelhetőek.
A szikes élőhelyek pusztulnak, egyes tavakban évtizedek óta eltűnt a víz (Kondor-tó, Szívós és
Szappan szék, Szappanos-tó). Számunkra is egyre jobban megfigyelhető a forró nyár és
hidegebb tél. A FAO szerint a szárazodás megjelenésében megnevezhető okok a globális
klímaváltozásban és a helytelen agrárgazdálkodásban keresendőek.
A Homokhátság figyelemre méltó természeti kincsei az 1975-ben alapított Kiskunsági Nemzeti
Park területein figyelhetőek meg. A nemzeti park területének kétharmad részét Bioszféra
Rezervátumként tartják nyilván. Szikes tavai és az izsáki Kolon-tó pedig a Ramsari Egyezmény
tekintetében nemzetközi jelentőségű vadvizes élőhely. A hagyományos gazdálkodás
kialakulása és a jellemző tanyai életforma jelentős szerepet játszott a kiskunsági táj mai képének
formálásában. A hagyományos gazdálkodási formák, a sajátos tájképi értékek fenntartása
érdekében kiemelendő az alföldi családok ezrei számára fontos „sorskérdés” a tanyavilág
megőrzése, fenntartása. A tanyás településforma támogatása, a külterületeken élő közösségek
segítése az egész társadalom számára kiemelt feladat, hiszen a tanyákon élők fenntartják azt a
sajátos környezetet, ami a tanyasi életformára jellemző (Kovács A. D., 2004). Glatz (2010)
azonban munkájában azt írja, nem biztos, hogy a tanyák által nyújtott körülmények megfelelnek
a mai emberi elvárásainak. „A homok-puszták üzenete tehát a XXI. századra: megtartani a tájat
a benne élő emberrel és a már szinte egyedülálló élővilággal együtt” (Kovács, 2004). A
vízellátás kiszámíthatatlansága és az ebből levezethető kedvezőtlen folyamatok súlyos
környezeti és társadalmi problémákat okozhatnak. A vizsgált területen megfigyelhető a
biodiverzitás csökkenése, a táji homogenizáció, fokozódik a periferizálódás, megjelenik a
kirekesztettség és az elvándorlás problémája is. A vízhiány jelensége összefügg a fenntartható
gazdálkodással, a vidékfejlesztéssel, a településtervezési feladatokkal, a társadalmi és szociális
kihívásokkal is (Kovács et al., 2017).
Magyarország Kárpát-medencén belüli elhelyezkedése számos tényezőre kihatással van, akár
táji-, éghajlati, gazdálkodási vagy társadalmi szempontokat veszünk figyelembe. Csatári (2009)
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a térség környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásait összefoglalva arra hívja fel figyelmet,
hogy rendszerszemléletű megközelítéssel kell értékelni a térség problémáit (21. ábra).

21. ábra: A Homokhátság problémáinak fő tényezői
Forrás: Csatári (2009) cikke alapján Kovács et al. (2017)., saját fordítás 2018.
Jancsó (2014) más területen, zalai és hajdúsági gazdálkodókkal folytatott interjúk alapján
mutatta be az éghajlatváltozás érzékelésének főbb faktorait. Az interjúk elkészítése után arra a
következtetésre jutott, hogy az éghajlatváltozás időbeliségét különbözően érzékelték az
alanyok. Néhány évtől kezdve több évtizedre tették az éghajlat megváltozásának kezdetét, ez
mutatja az időbeliség szubjektív megítélését. Olyan problémaként tekintettek az
éghajlatváltozásra és ebből eredően a klímaváltozásra, amely ellen egy ember tevékenysége
nem sokat számít.

4.1.4. A Homokhátság gazdasági, társadalmi körképe
A Homokhátság kialakulásában közrejátszott a történelem mellett az itt élő lakosság is. A
megművelt területek a tatárjárást követően váltak pusztává, az addig már kialakult
településhálózat is megsemmisült. Az erdők kivágása és a mezővárosokban kialakult állattartás
elősegítette a talaj erózióját. A folyószabályozások, erdőtelepítések, a tanyák kialakulása, a
nagyüzemi gazdálkodás és a szuburbanizáció is hozzájárult a táj jelenlegi állapotának
formálódásához. Az 1960-2015 közötti mérések alapján a legnagyobb csapadékcsökkenés
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tavasszal érzékelhető a vizsgált térségben. Megnőttek az időjárási szélsőségek, melyek
kedvezőtlenül hatnak az agrártermelésre. Az időjárás változékonysága, viszontagságai az 1980as évektől váltak megfigyelhetővé, melynek hatása mind természeti, mind társadalmi-gazdasági
oldalról jelentős (Farkas-Kovács, 2006).
A vizsgált térségére jellemző, hogy kifejezetten gyenge minőségű termőföldek vannak. Ennek
ellenére az ott élő emberek a földművelés kedvezőbb formáit próbálták megtalálni. Gyümölcsés szőlőtermesztéssel, szántóföldi zöldségkultúrák termesztésével, majd primőrzöldség
termesztéssel is foglalkoztak. Más rossz termőhelyi adottságú térségekre ezek nem jellemzőek,
ezért a Homokhátság pozitív példának tekinthető (Kovács, 1996). A Hátság egy egyedi táj,
amelyre jellemző a mezőgazdaság számára kiváló klimatikus és termőföld adottságok,
összefüggő tanyás településszerkezet, kiemelkedő táji értékek (futóhomok, ősborókás, szikes
tavak stb.). A területre jellemző a csapadékfüggőség, a leszakadó, elnéptelenedő,
elsivatagosodó táj, mely a lakosság elvándorlását, elöregedését vonja, vonhatja maga után
(Terra Studio – ÁBKSZ Konzorcium, 2007).
Egyre nagyobb terület maradt természetes takaró nélkül, felszántották az ősgyepet, majd
ellenőrizetlenül és korlátok nélkül használták a vizet, korszerűtlenül öntöztek és öntöznek a mai
napig. Az Alföldre először a trianoni békeszerződést követően, majd másodszor az 1960-as
években figyelt fel a magyar társadalom. Mindkét időszak élelemtermelési és természetátalakító tevékenységgel párosult (Glatz-Csatári 2004).
A terület a XX. század első felében kezdte elveszíteni agrárpiacait, majd a szocializmus
időszakában háttérbe szorult. Az 1980-as évek első felében kiemelt fontosságú a
mezőgazdaság, kiemelt jelentőségű a mezőgazdaságból való megélhetés. A XXI. században
„átmeneti tájnak” nyilvánították. A mezőgazdaságban a tulajdoni viszonyok ugyan
megváltoztak, de érdemi megújulásról nem beszélhetünk (Csatári, 2009). A Homokhátság Pest
megyei részére jellemző a kedvezőtlen adottságok, a csekély táji különbségek, melyek egyet
jelentenek a kertészetek és az itt kialakult magángazdaságok szerepével (Bihari et al., 1996).
Pest megye zöldség-és gyümölcstermő körzeteiben, többek között a Homokhátságon is
fennmaradt a piaci értékesítésre berendezkedett friss zöldség- és gyümölcstermelés. Ez annak
köszönhető, hogy a szocializmus időszakában a zöldségtermesztés lényegében a
magángazdálkodás keretein belül maradt, valamint a gyümölcstermesztésben a nyolcvanas
években a szakcsoporti forma volt jellemző, ami az ültetvények magántulajdonát tette lehetővé
(Hamar et al., 2002).
A vízhiány jelentős hatással van az agrártermelésre, a fokozott felmelegedés következtében
pedig megnő a mezőgazdaság, a települési ivóvíz ellátás és ipar igénye a vízért. A Homokhátság
területein egy instabil tájhasználat alakult ki, mely igen kedvezőtlen hatásokat eredményezett.
A művelési ágak jelentősen megváltoztak, a szántók és a szőlőterületek csökkentek az erdők és
a művelés alól kivont területek javára. Az erdőtelepítések kedvezőtlen hatást gyakoroltak a
vízháztartásra és tájhasználatra. A 2000-es években a területhasználat alakításának
eredményeképpen 1 millió hektár szántóföldet vontak ki a termelésből, melyből 700.000
hektáron erdő települt, a maradék 300. 000 hektáron pedig a gyeptelepítés kapott szerepet
(Kovács et al., 2017).
Az Alföldre jellemző tanyás térségek és annak külterületi lakossága jellemzően a Kiskunság és
a Homokhátság területén maradtak fent. A községek külterületi részén egyszerre figyelhető meg
a pusztulás és az átépülés, a tradicionális mezőgazdaság és az új lakó-pihenő funkciót betöltő
épületek sora, valamint a gazdagság és a szegénység jelensége. Az itt létrejött térbeli és
települési folyamatok meglehetősen összetettek, irányíthatatlanok és zavarosak. Az évtizedek
óta csökkenő talajvízszint süllyedés hozzájárul az elnéptelenedéshez. A Homokhátság
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külterületi átalakulási mérlege negatív képet mutat. A tanyás térség elnéptelenedése és az
elsivatagosodás jelensége súlyos környezeti veszélyeket rejt magában (Csatári, 2006).
Jellemző az elöregedő népesség, a fiatalok elvándorlása, a magas munkanélküliség, a szociális
elesettség és megjelent a vidéki bűnözés. Az éghajlatváltozás a homokhátság területén
leginkább megfigyelhető, melynek okai a klímaváltozásban és a helytelen területhasznosításban
keresendőek (Farkas-Kovács, 2006). Ha a vízhiány mérséklésére nem születik megoldás, akkor
a jövőben tovább csökken a Homokhátság lakosainak száma, az itt gazdálkodóknak pedig a
mezőgazdaság nem fog biztos megélhetést nyújtani.
Farkas és Kovács (2006) a legfőbb szociális problémákat és hátrányokat a következő
felsorolással összegezte, mely a Homokhátság, azon belül is főként a tanyákon élők társadalmát
veszélyezteti:














elvándorlás;
elöregedő társadalom, segítség nélkül maradó idős lakosok;
halmozott társadalmi hátrányokkal küzdő családok;
devianciák (alkoholizmus, bűnözés, öngyilkosság);
családból kiemelt, állami gondozásba vett gyermekek magas aránya;
szociális okokból kikötöző családok;
rossz egészségügyi és higiénes mutatók
tanyai lakosok hátrányos megkülönböztetése a munkaerőpiacon;
feketemunka, tartós és többgenerációs munkanélküliség;
alacsony iskolai végzettség, analfabétizmus;
intézmények távolsága;
társadalmi húzóerővel rendelkező, képzett emberek hiánya;
a korábbi tanyaközségek felbomlása.

A Homokhátság néhány jellemző adata
A Homokhátság 117 településéből a mai napig a falvak (76,92%) vannak túlsúlyban és a
külterületi lakónépesség aránya (16,08%) is jelentős (11. táblázat).
Jogállás
szerint
Falvak
(községek)
Városok
Összesen

Települések
száma megoszlása
db
%

Lakónépesség
száma megoszlása
fő
%

Külterületi népesség
száma megoszlása
fő
%

Külterületi
népesség aránya
%

90

76.92

201149

32.32

48547

48.48

24.13

27
117

23.08
100.00

421205
622354

67.68
100.00

51577
100124

51.51
100.00

12.24
16.08

11. táblázat: A Homokhátság települései, lakónépessége, külterületi népessége (szám és %)
Forrás: KSH Helységnévtár, 2017. adatai alapján saját számítás
A mezőgazdasági foglalkoztatottak számát tekintve elmondható, hogy a térségben még mindig
fontos szerepet tölt be a mezőgazdaság, az itt élők jelentős számának a mai napig kiemelt
megélhetési forrást biztosít (12. táblázat).

Jogállás
szerint

Foglalkoztatottak
száma Mezőgazdaság és

Foglalkoztatottak
aránya Mezőgazdaság és
erdőgazdálkodás

86

Regisztrált
vállalkozások száma
mg., erdészet,
halászat

erdőgazdálkodás
2011
száma megoszlása
fő
%
13 785
54.07
11709
45.93
25 494
100.00

Falvak
Városok
Összesen

2011 (%) a
foglalkoztatottak
számához
viszonyítva
17.89
6.95
10.38

száma
db
27141
28438
55579

megoszlása
%
48.83
51.17
100.00

12. táblázat: A Homokhátság mezőgazdasági foglalkoztatottjai (szám és %)
Forrás: KSH Népszámlálás 2011. és TeIR, 2015. adatai alapján saját számítás
Mind a lakó, mind pedig a külterületi népességet tekintve kiemelkedik Bács-Kiskun megye, de
a külterületi népesség aránya Csongrád megyében volt a legmagasabb a 2017-es adatok alapján
(13. táblázat).
Megyék
szerint
Bács-Kiskun
Csongrád
Pest
Összesen

Települések

Lakónépesség

Külterületi népesség

száma
db

megoszlása
%

száma
fő

megoszlása
%

száma
fő

megoszlása
%

72
17
28
117

61.53
14.52
23.93
100.00

371705
56368
196201
624274

59.54
9.02
31.42
100.00

60569
19901
19654
100 124

60.49
19.87
19.62
100.00

Külterületi
népesség
aránya
%
16.29
35.3
10.01
16.03

13. táblázat: A Homokhátság megyénkénti települései, lakónépessége, külterületi népessége
(szám és %)
Forrás: KSH Helységnévtár, 2017. adatai alapján saját számítás
A mezőgazdasági foglalkozásúak száma Bács-Kiskun megyében, de arányukat tekintve
Csongrád megyében volt a legmagasabb. A mezőgazdasági vállalkozások számának
tekintetében Bács-Kiskun megye jeleskedett (14. táblázat).
Jogállás
szerint
BácsKiskun
Csongrád
Pest
Összesen

Mg-i foglalkozásúak
száma megoszlása
fő
%

Mg-i foglalkozásúak
aránya
%

Mg-i vállalkozások
száma megoszlása
db
%

Külterületi
népesség aránya
%

17 514

60.67

13.36

2 274

61.15

6.39

7 726
3 629
28 869

26.76
12.57
100.00

28.18
7.11
13.78

795
650
3 719

21.38
17.48
100.00

9.63
4.39
6.34

14. táblázat: A Homokhátság megyénkénti települései, lakónépessége, külterületi népessége
(szám és %)
Forrás: KSH Népszámlálás 2011. és KSH Helységnévtár 2017.adatai alapján saját számítás
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4.1.5. Egy lehetséges megoldás: A Duna-Tisza közi csatorna építése
Mivel a csapadék mennyiségére nincs ráhatásunk, a szélsőséges klímához alkalmazkodva az
antropogén tényezők változtatásán keresztül kell mérsékelni a vízhiányt. Ennek fontos
eszköze az illegális vízkivétel megszüntetése és a legális kivétel optimalizálása (például
vízvisszaforgatással, modern, víztakarékos öntözési technikák alkalmazásával, tisztított
szennyvizek felhasználásával), a vizek gyors levezetése helyett a vizek helyben tartása és
szikkasztása (tározók létesítésével, a meglévő csatornák műtárgyainak fejlesztésével).
Megoldás lehet a kisebb vízigényű, természeti viszonyokhoz jobban alkalmazkodó
tájgazdálkodás elterjesztése, és ahol gazdaságosan kiépíthető és hosszú távon fenntartható,
lokális vízpótló rendszerek létesítése.
Olyan koncepciót kell kidolgozni, amely az időjárási szélsőségekhez alkalmazkodva hosszú
távon tudja biztosítani a térségben élő lakosság és az ott működő ipar és mezőgazdaság
optimális vízigényét.
A megoldás a Dunát a Tiszával az ország középső részén összekötő csatorna lehetne. A
csatorna kiépítésének ügyét neves politikusok és jeles vízügyi szakemberek már száz éve is
támogatták. Az I. világháborút követő határmódosítások előtérbe helyezték a csatorna ügyét,
bár akkoriban nem a vízpótlás volt az elsődleges szempont, hanem a hajózhatóság. A
nyomvonalat 1943-ban véglegesítették, ám a munkák az ország hadszíntérré válásakor
félbeszakadtak.
Az 1948-ban nagy lendülettel kezdett, de kiviteli nehézségekkel küzdő munkát 22 kilométernyi
szakasz elkészülte után, 1950-ben leállították. Az építés befejezése, a hiányosságok
megszüntetése további éveket igényelt. Bár a csatorna vízi közlekedésre alkalmatlan, de további
vízpótló rendszerek ellátására megfelelő kiindulópont lehet.
A Dunából csak jól átgondolt tervvel lehetne vizet vezetni a területre, ugyanis ha a szikes
tavakba engedik, drasztikusan átalakul a tó élővilága: megszűnik a szikes jelleg.
A szakmai körökben leginkább elfogadott koncepció a vizet a hátság gerince környezetébe
javasolja felemelni, majd onnan a vízszétosztó csatornákon keresztül a meglévő csatornákba
bevezetni. Ehhez zsilipek és szivattyúállomások kellenek a csatornákon túl. Arra becslés sem
született, hogy mibe kerülne egy ilyen rendszer. 2000-ben háromszázmilliárd forintot
emlegettek egy szakmai konferencián, úgy, hogy nem állt mögötte kiérlelt szakmai koncepció.
A Duna–Tisza-közi hátság problémáit bemutató többtucatnyi konferencia ajánlásai alapján több
döntés is született az elmúlt évtizedekben, de nem jutottunk közelebb a megoldáshoz– állította
a Kiskunsági Nemzeti Park korábbi igazgatója. A szakember szerint ott jelenthet megoldást a
sokat emlegetett vízvisszatartás, ahol többletvíz van, márpedig errefelé ritkán esik ilyen
mennyiségű csapadék. Ebből következik, hogy a hátság életében a vízpótlás jelentene érdemi
előrelépést – a Dunából idevezetett, akár másodpercenként tíz köbméternyi víz szétterítése is
jelentős változást hozna.
Ugyanakkor a dunai vizet sem szabad mindenhova vezetni, hiszen ha szikes tavakba engedik,
drasztikusan átalakul a tó élővilága: megszűnik a szikes jelleg.
A térséget sújtó vízhiányt egyértelműen szemléltetik a következő adatok: a múlt század ötvenes
éveiben 230 szikes tavat tartottak nyilván, 2010-ben mindössze 37-ről tudtak a szakemberek.
Azon is el kell gondolkodni, hogy szabad-e erőltetni az erdősítést.
A korábbi gyepek, rétek helyére telepített erdők ugyanis sokkal több vizet vesznek fel és
párologtatnak el, mint az eredeti növényzet. Az intenzív mezőgazdasági termelés szintén az
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egyébként is csekély vízmennyiséget apasztja. A szakember szerint nem lehet sokáig halogatni
a vízpótlás kérdését, hiszen a vizes élőhelyeket kedvelő növénytársulások visszaszorulóban
vannak, a rovarvilág is szegényedik. Hiába rehabilitálnak vizes élőhelyeket, ha az életet adó
csapadék nem lesz több.
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4.2. Tanya fogalma, kialakulása, fejlődése, csoportosítása, lehetséges
jövőkép
A tanya fogalmi meghatározásai ismeretében ebben az alfejezetben a tanyák építészeti
sajátosságait, a tanyák kialakulásának feltételeit és a tanyák lehetséges jövőképét
ismerhetjük meg.
A finnugor nyelvből származó szláv eredetű tanya szó a „földművelő hajlék” „szállás”
szinonimájaként a XVII. század közepétől vált használatossá a magyar nyelvben. A
délszláv halászati szaknyelvben „nagyhálót” illetve „partra húzott halászhálót” jelent.
A köznyelvben a tanya fogalma alatt a települések központi, zárt és sűrűn beépített
részétől elkülönülő, a mezőgazdaság valamelyik ágával foglalkozó emberek lakó- és
munkahelyét értik, mely egyfajta szórványtelepülésforma (Csatári – Farkas, 2018).
2017 végén az alföldi tanyát hungarikummá nyilvánították, mint kulturális örökséget.
Györffy István volt az első, aki a tanya lényegét leírta. „tanya, vagy régebbi nevén
szállás alatt a magyar Alföld szétszórt, magányos telepeit értjük, melyek ma a mezőgazdasági
munkák, s általában a gazdálkodás központjait, régebben pedig a lábas jószágteleltető helyei
voltak. A tanya azonban nem önálló településforma, hanem a hozzátartozó földbirtokkal együtt
valamely város vagy nagyközség függvénye… Más szóval a magyar földművesnek az Alföldön
két telepe van, egyik a városi vagy falusi lakóháza, másik a határban lévő nyári vagy téli
szállásul szolgáló tanyája.”
A tanyavilág kutatói - mint Simkó György, Szabó István, Erdei Ferenc - is számos kísérletet
tettek a tanya fogalmának meghatározására17.

Simkó György következőképpen írta körül a tanyát, a falu közötti különbséget:”… míg a falu
társadalmi jellegű tömörülés, akár vérségi kapocs, akár védelmi szempont vagy helyes munkafelosztás, vagy a
bármily más közös érdek, ősi szokáshoz való ragaszkodás hozza össze lakosait, addig a tanyás település a
birtokviszonyokkal, a birtokfelosztással, a telek fogalmával és az agrikultúrával szoros összefüggésben van és
mindig a mezőgazdasági cél érdekében történik. … Az egyes tanyák lényege az, hogy mindig a hozzátartozó földön
épültek fel, amelyek a telket (a tanyatelket) körülveszik, és a tanyához földeket árkok, sövények, fák határolják”
(Simkó, 1910).
17

Szabó István így írt a tanyával kapcsolatban: „Debrecen… széles határát sűrűn népesítik be a városon
kívül elszórtan fekvő kisebb-nagyobb tanyatelepek, melyek a város lakossága jelentékeny részének nyújtanak
időszaki, sőt legtöbb esetben állandó lakhelyet. E mezőgazdasági célt szolgáló települések az egész magyar
Alföldön rendszeresen feltalálhatók … , közös jellemvonásuk azonban, hogy kizárólagos települési formát sohasem
képeznek, hanem csupán függvényei és kiegészítői a területükön is uralkodó jelleggel bíró községi településnek”
(Szabó, 1929).
Kiss (1932) a tanya alatt olyan épületcsoportot ért, amely az azt lakásul és mezőgazdasági üzemének
üzemi központjául használó egyén tulajdonában (birtokában vagy birtoklatában) lévő és az általa megmívelendő
földterülettel (a mezőgazdasági üzem tulajdonképpeni területével) szerves összefüggésben van, azon, ill. annak
egy részén foglal helyet…”
Erdei (1976) megfogalmazásában a tanya: „Társadalmi szemlélet előtt a tanya nem más, mint egy
társadalmi szerkezetiség, éppen úgy, mint a falu vagy a város. Adott táji lehetőségek, bizonyos jogi feltételek közt,
különleges gazdasági erők által, a nomád hagyományok alapján kialakult települési-társadalmi forma. S a lényege
ennek a tanyai társadalmi formának, hogy nem egynemű kisebb egység, mint a falu vagy a szórvány, vagy a város,
hanem egy különnemű kisebb egységekből összetevődő nagyobb társadalmi egységnek az egyik része: falurész
vagy városrész”.
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A tanya ismérveit Erdei (1976) három pontban összegezte:
1. magános telep, olyan épület, vagy épületcsoport, amely kívül esik a városok vagy
falvak zárt tömbjén,
2. mezőgazdasági, őstermelői célt szolgál, tehát vagy állattartásnak, vagy
földművelésnek, vagy erdőgazdálkodásnak, vagy halászatnak a színhelye
3. az illető termelésben foglalkozónak a tartózkodási helye, vagy rövidebb, vagy
hosszabb időre, de semmi esetre sem egyszerűen a települési helye.”
A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) országgyűlési
határozat megfogalmazása szerint: „A tanya - mint hagyományos gazdálkodási, települési és
létforma - a magyar társadalmi, településszerkezeti- és gazdaságtörténeti örökség több
évszázados múltra visszatekintő része. Sajátos társadalom-földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi
és tájképi sajátosságai révén a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség, ezzel együtt
pedig az európai örökség részét képezi. A tanyák igazodnak természetföldrajzi adottságainkhoz,
az itt élő generációk nemzedékről nemzedékre adják át hazai termesztési-tenyésztési
hagyományainkat, a gazdálkodásban megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, őrzik
tájfajtáinkat és őshonos állatfajtáinkat, ezzel a biodiverzitás gazdagságát, hozzájárulnak a
magyar táj fenntartható használatához és a heterogén termelési kultúra fenntartásához."
A 2002. január 1-től hatályos definíció szerint, melyben a fogalom meghatározása
megváltozott, pontosításra került a Legfelsőbb Bíróság döntése alapján az alábbiak szerint: „ A
település külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés,
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás) céljára létesített lakó- és
gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó, legfeljebb 6000
m2 területű föld együttese” (1994. ÉVI LV. TÖRVÉNY 3.§ b).

4.2.1. A tanyák építészeti sajátosságai
A tanyák döntő többsége meglehetősen egyszerű elvek alapján épült. Két fő szempontot
követtek:
1. Az egyik szempont, a célszerűség volt, mert mindent a saját kezük által készítettek.
2. A másik, amit szem előtt tartottak a környezeti adottságokhoz való alkalmazkodás
volt.

Egy rövid, lényegre törő meghatározás Ángyán (1998) és szerzőtársai szavaival élve: „Lakott családi külterületi
birtok, melynek központja is a tevékenységhez szükséges földterületen helyezkedik el”.
Beluszky (2001) a következőképpen írja le a tanya fogalmát: „A tanyaelvű szórvány egy osztott
(funkciójú) településrendszer egyik, nem önálló, a zárt belterülettől távolabb fekvő egysége, mely a belterületi
lakóházzal és telekkel együtt alkot egy lakó- és gazdasági egységet, egy családi gazdaságot.”
Csatári – Kiss (2003) megfogalmazása alapján „a mai tanya nem falusias magányos település (ami a
lakóhely és munkahely térbeli együttesét is jelenti), nem mezővárosi tartozéktelepülés, amely a török utáni az egyes
vélemények szerint az ősi magyar szállásrendszert továbbörökítő, avagy az intenzív kertes tanyás művelést lehetővé
tevő, szintén sajátosan magyar településforma, hanem egyszerűen az átalakuló vidék, vagy angol szóval a rural
arca”, szórvány jellegű településformája, ami az emberi tevékenységek funkcionális szempontjai szerint is sokféle
variációban előfordulva jelent lakó-, munka-, termelő-, és pihenő helyet egyaránt.”
Duró megfogalmazásában „ A határban álló lakóház, a gazdasági épületek csoportja és a hozzájuk
tartozó földterület együttesét magába foglaló tanya lényegét a zárt településhez fűződő viszonya fejezi ki
leginkább: térben elkülönül tőle, ám társadalmi értelemben hozzátartozik (Duró, 2013).
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A tanya a hozzátartozó földterület magasabb részére vagy annak peremére épült. A tanya
vízmentes helyen állt, de az állatok legeltetése az alacsonyabb fekvésű helyen történt. A tanyát
több épület is alkotta, két-három épület is körbevette, így egy védett tanyaudvart alkottak. A
lakóház általában nem tűnt ki az épületegyüttesből, melyben ritkán volt háromnál több helyiség.
A lakóépület a tanyaudvar északi oldalát határolta, a többi épület elhelyezkedése a lakóházhoz
igazodott. Az épületeket általában akácfa csoport védte a széltől, mely akár tüzelőanyagként is
funkcionált. A tanya mellé, a laza elrendezése miatt könnyen építhettek kisebb épületeket, nyári
konyhát, takarmányos színt vagy ólakat. Egy későbbi bővítés eredményeképpen jött létre a
lakóház udvari oldalán megjelenő faoszlopos tornác. Az idő előrehaladtával a tornácot
beépítették, melyben helyet kaphatott az előszoba, a kamra vagy a fürdőszoba.
Az épületek közötti udvar használata is változásokon ment keresztül. A lakóház előtti tér
lakóudvarrá vált, ahol virágágyásokkal szegélyezett kis út vezetett a bejárathoz. Az
állattartáshoz és takarmánytároláshoz használt udvarrészt igyekeztek elkülönítve kialakítani,
általában kerítést húztak a lakóház előtti tiszta udvar és a gazdasági udvar közé. Egy több lábon
álló tanyán sokféle melléképület volt található: istálló, kamra, fészer, ólak, kukoricagóré, nyári
konyha stb.. A felsorolt épületek, építmények nem őriztek egyedi építészeti vonásokat, de
változatos méretükkel, elrendezésükkel nagy szerepük volt a tanya egyedi, jellegzetes képének
kialakításában (Kiss, 2017).

4.2.2. A tanyarendszer kialakulása Magyarországon
A néprajzi szakirodalomban a tanya az alföldi városok és falvak határában szétszórtan
álló, rendszerint egy lakóépületet és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet magába foglaló,
állandóan lakott magános telep. A 20. századi állapotokat véve alapul a településföldrajz kutatói
és részben a történészek is sokáig úgy vélték, hogy a tanyák a török uralom alatt kialakult
nagyhatárú óriásfalvak bomlásával, a nép „széttelepülésével” jöttek létre. A tanyákat
kezdettől fogva állandóan lakott szórványtelepülésnek tartották, vagyis az európai
települési rendszerek kategóriáit alkalmazták rájuk.
Később, különösen Györffy István és Erdei Ferenc kutatásai után világossá vált, hogy a
tanya a történetiségben tartozéktelepülés, azaz a megosztott parasztváros külső-határbeli
része volt. Az alföldi városok nagyméretű tanyásodása a 18. században bontakozott ki. A
tanyák kialakulásának alapvető feltétele volt a paraszti földtulajdon vagy legalábbis kötetlen,
szabad földhasználat. E feltételek elsősorban a szabadalmas alföldi parasztvárosokban voltak
adottak. Úrbéres helyeken csak a 19. század második felében, a jobbágyfelszabadítás után
alakultak tanyák.
Az, hogy ténylegesen hol és mikor indult meg a kialakulása az adott tanyarendszernek az
nagyban köszönhető az eltérő táji és jellegbeli különbségeknek (Erdei, 1976).
A tanyák kialakulásnak konkrét folyamatáról a kutatóknak sem egységes a véleménye.
Számos kutatás és történelmi adat alátámasztja, hogy a tanyarendszer kialakulása a török
megszállás idejére tehető. A mohácsi veszedelemig, azaz a 16. század első negyedéig ezrével
volt falvakkal benépesülve az Alföld. Ezt követően a védtelen falvak sorra váltak egyenlővé a
földdel a török feldúlás során és a menekülő, földönfutóvá lett emberek olyan községekbe
menekültek, amelyek túlélték a mérhetetlen pusztítást. Majd ezek a települések idővel
mezővárossá nőtték ki magukat és magukhoz csatolták a körülöttük lévő hajdani falvak határait,
területeit, ahol külterjes nagyszámú állattenyésztést folytattak (Lettrich, 1969). Ettől az
időszaktól eredeztethető a tanyák, ill. azok elődeinek nevezett mezei kertek megjelenése,
kialakulása.
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Egy másik nézőpont szerint a tanyai település rendszer elődje a „szállásrendszer”, amely
az állattartáshoz kapcsolódott és már a török megszállás előtt is léteztek, s melynek
gyökerei egészen az ősi, honfoglaló magyarságig nyúlnak vissza.
Ezt a felfogást Györffy István vallja, lévén ő volt aki a tüzelős ól és a kertes város
felfedezésével úgymond genetikus kapcsolatot alakított ki az állattenyésztő szállások és
szántóföldi tanyák között. Eszerint a tanyák elődjei a szállások, addig a tanyarendszeré pedig a
kettős szállásrendszer volt. Egyik írásában ezt olvashatjuk „ A magyar tanyarendszer egy
nomád állattartáson alapuló és felépülő mezőgazdasági rendszernek zökkenés, külső
beavatkozások nélküli természetes kialakulása, s lehetetlenség a tanyarendszerben azt a
hagyományokon nyugvó, a nép szaporodásához alkalmazkodó gazdasági rendszert meg nem
látni, mely lépésről lépésre fejleszti ki a tanyarendszert a török-tatár népek állattartó nomád
kultúrájának csúcspontjává˝. Ezt a nézetét A nagykun tanya tanulmányában már korábban is
megerősítette, ahol úgy fogalmaz, hogy a tanya, vagyis régi nevén a szállás már a török
pusztítás előtt is létezett. A mai tanyától abban különbözött, hogy akkoriban a
jószáglegeltető szerepe sokkal fontosabb volt, amely mellett eltörpült a földművelés, amely
csak később vált meghatározóvá.
Erdei Ferenc is osztotta Györffy nézeteit a település nomád eredetéről és úgy vélte, hogy a
nomád szállás, az állattartó szállás, az ólas kertes város és földműves tanya mind összefügg
egymással, ennek megfelelően a tanya már a középkorban is működő része volt az akkori
település-rendszernek.
A másik nézetet valló szakemberek ellenben az előzőekben felvázolttal, tagadják a tanyák
középkorig visszanyúló gyökereit. Ezt a nézőpontot osztják többek közt olyan neves kutatók,
mint Szabó István agrártörténész, Papp László tanyavilág kutató, Mendöl Tibor geográfus,
valamint Simkó Gyula és Bárth János is. Az általuk képviselt álláspont szerint a hajdani
állattartó szállások és pásztorszállások funkcióiban, tulajdonviszonyaiban távol állnak a
majdani földműves tanyáktól.
Szabó (1929) véleménye szerint az Alföld nagyobb részéről már a 18. század végére
eltűntek a szállások. Ahogy az állattenyésztés helyét átvette a földművelés, úgy vették át a
földműves tanyák az állattenyésztési szállások helyét. Szerinte felesleges szorosabb származási
összefüggést feltételezni a kettő között.
Határozott állásponton van Papp (1940) aki kijelenti, hogy beszélni is alig érdemes
arról, hogy az állattartással járó életmód és a mezőgazdasági tanyai település között szerves
kapcsolat lenne. A térbeli és időbeli kapcsolat is mindössze annyi, hogy ahol valamikor szilaj
állatok legeltek, ott később szántó-vető mezei gazdálkodással járó életmód indult meg, amikor
már lealkonyult a pásztorkodásnak.
A fentiek értelmében a tanyák egy részét a mezei kertek funkcióváltáson átesett
utódainak tartják. Tehát ezek a kertek már a 16-17. században a török hódoltság idején
is a mezővárosok határában jelen voltak és állattartói funkciót töltöttek be, azonban
akkor már többet jelentettek, mint egy egyszerű pásztorszállás. Ezek a kertek saját
használatban álló földterületek voltak, takarmánytárolásra is szolgáltak és a közös
állatállományból kivont állatoknak szolgáltattak telelő helyet. Ehhez kapcsolódóan ekkor tájt
kezdték a jószágállomány által keletkezett trágyát is hasznosítani a földbe juttatással. Ezek a
tevékenységek már előszelei voltak a későbbiekben egyre hangsúlyosabban jelentkező
földművelés terjedésének, úgymint szántógazdálkodás vagy a szőlőtermesztés.
Idővel folyamatosan növekedtek tovább a mezei kertek funkciói, amik istállók, ólak, kutak és
úgynevezett tüzelős ólak formájában jelentek meg. Ez utóbbi már emberi tartózkodásra is
alkalmas volt, azonban ekkor még állandó ott lakásra nem használták. Fő funkcióként az
üzemközpont szerepét töltötték be és minden ilyen tanya mellé tartozott egy belterületi
lakóház is, annál is inkább, mert ezt törvényileg szabályozva volt. Innen pedig már csak rövid
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út vezetett a szántóföldi tanyák kialakulásához, amikor is túlsúlyba került a szántógazdálkodás
ezeken a szállásokon (Beluszky, 2001).
Erdei (1976) a tanyarendszer kialakulásának folyamatát három korszakra osztotta fel:
1. Az első időszak a 18. század közepétől a 19. század közepéig tartott. Két meghatározó
dolgot emelt ki ezen időszak alatt, az egyik a szántóföldi tanyarendszer kialakulása, valamint a
gazdasági-társadalmi települési forma kiépülése. Ez idő alatt ment végbe az állattartó szállások
átalakulása gabonatermesztő tanyákévá.
2. A második korszak az 1850-es évektől a 20. század elejéig tartott. Ezen rövid időszak
alatt a tanyák számának növekedése jelentős. Ennek oka a jobbágyság felszabadulása és ezzel
párhuzamosan a paraszti társadalom erejének csökkenése. Kiemelte a határhasználat terén nyílt
új lehetőséget, amely szerint mindenki a saját döntése szerint hasznosítsa a földterületét.
3. Az utolsó korszakot a 20. századtól tekintette, melyben három lényeges változást emelt ki.
Az első, hogy a termelés belterjesebbé válik a korábbiakhoz képest, az egy főre eső
birtoknagyság csökkenése által. A második, hogy megjelenik és egyre nagyobb jelentőségűvé
válik a piaci értékesítésre történő termelés. S végül az utolsó okként említette, hogy a család
elvesztette azt a szerepét, mely szerint gazdasági egységként működjön.
Becsei (1996) a tanyarendszer kialakulásának és fejlődésének szintén három nagyobb
korszakát különböztette meg:
1. Az első a 15-16. századtól, vagyis a mezei kertek megjelenésétől a 18. század közepéig
tartó időszakot foglalja magában, melyet további három kisebb szakaszra bontott:
 Az elsőbe sorolja azokat a kedvező adottságú területeit az Alföldnek, ahol elsőként
kezdtek megjelenni a tanyák. Ezek a belvíz-, és mocsármentes terültek illetve az
erdősültségek közelében voltak.
 A második szakaszban rendszerezi azoknak a tanyáknak a létrejöttét, amelyek a
mezővárosok határában alakultak ki a török kivonulása után.
 Az utolsó kategóriába pedig a megszállás áltál elnéptelenedett és újjáépült városok
határaiban megjelenő tanyák kialakulását sorolja.
Ennek az időszaknak a végére a létrejött tanyák mennyisége és azok elhelyezkedése alapján
megállapítható, hogy már tanyarendszerről beszélhetünk.
2. A második a 18. század második felétől az 1945-ös földosztásig terjedő időszak. Ezt még
három kisseb időintervallumra osztotta fel.
 Az első szakasz a 18. század közepétől a 19. század közepéig tartó időszak. Ekkor
rendeződik a települések határszerkezet kialakítása, ahol a tanya ekkor még tartozék
településként jelent meg.
 A következő időszak alatt, mely a 19. század közepétől a 20. század elejéig tartott, mikor
felgyorsultak a tanyai építkezések, számuk megnövekedett.
 A harmadik időszak a 20. század elejétől az 1945-ös földosztásig terjed. A külterületen
élők száma meghaladja a lakosság 30%-át, valamint tovább növekszik a tanyák száma
is. Ezzel a tendenciával a tanyák jellege kezd átalakulni, elveszíti eddigi tartozéktelepülés jellegét is.
3. Végül pedig a harmadik, egyben utolsó szakasz, mely 1945-től napjainkig terjedő
időszakot foglalja magában.
 A nagyszámú tanyák olyan szórványokká váltak, amilyenek szerte a világon léteznek.
Ekkor érte el a külterületi lakosok száma a maximumot, ami 1,1 millió főt jelentett.
 A következő időszakban a kollektivizálás által erős differenciálódás és a tanyai
életforma leszakadása következett be, melyhez hozzájárult az aktuális politikai
látásmód és a társadalmi folyamatok alakulása is.
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Beluszky (2001) a lakó és gazdasági funkciók változásán keresztül vezeti le a tanyák
fejlődését, azonban a kezdeti fázist ő is hasonlóan foglalja össze, mely 16. századtól a 18.
század utolsó harmadáig tartott, amikor a mezei kertek illetve a szállások helyébe és azok
mellé a szántóföldi tanyák léptek. A tanya tehát gazdasági udvarként létesült, a tulajdonos
állandó lakóhelye a mezővárosban volt. Ekkor még nagy különbségek mutatkoztak a
mezővárosok között, mivel volt ahol már a 16. században jelentős számú mezei kertek és
szállások léteztek, míg máshol csak a 18. században közepén jelentek meg. Kezdetben csak
úgynevezett „tanyázó helyek” létesültek a határban, amelyekben kizárólag mezőgazdasági
munkák idején, főleg nyáron tartózkodtak a család munkaképes tagjai. Ekkor még a jószágok
számára nem voltak épületek kialakítva. Idővel, ahogy már állatok teleltetésére is szolgált a
hely, úgy az egyre gazdagabb felszereltséggel is párosult, kutat, marhaállást, karámokat
építettek, valamint szálastakarmány tárolására is alkalmassá tették. Nyári munkacsúcsok idején
a munkát végző családtagok itt éltek, télire pedig vagy a családból egy fiatal férfitag vagy egy
béres maradt csak kinn. A belterjesebb állattartás magával hozta az állandó kint tartózkodását,
így tüzelős ólakat építettek, ahol állat és ember egy fedél alatt élt.
Az 1780-as évekre már kiterjedt tanyás települések voltak a Duna-Tisza közén, Jászságban,
Cegléd, Kiskunlacháza déli részén, valamint a Maros, Gyula, Debrecen, Karcag és Kunmadaras
által határolt részen.
A tanyai lakóház és az istálló különválasztása lehetővé tette immár az egész család számára a
huzamosabb kint tartózkodását. Ez mellett a városi lakást nem adták fel, ahová a téli hónapokra
visszaköltöztek és csak egy felügyelő maradt odakint.
18. század végére katonai térképek alapján már Kecskeméten 1000, Szabadkán 900, Szegeden,
Kiskundorozsmán, Nagykőrösön, Kiskunfélegyházán, Cegléden több mint 500 tanyát tüntettek
fel. Ezeknek akkor még csak töredéke látott el lakófunkciót.
A 19. század II. felében és a 20. században a család munkaképes tagjai idejük nagyobb részét
a tanyán töltötték, de hétvégén és ünnepekkor a mezővárosban tartózkodtak, ahogy a közösségi
életet is itt élték. Az idősek munkaképes koruk után szintén ide vonultak vissza. Természetesen
a tehetősebb gazdák megengedhették, hogy csak munkacsúcsokon legyenek kint és a köztes
időkre pedig cselédet fogadtak.
19. század végétől kezd a tanya valódi szórvánnyá válni, ugyanis a tanyasiak feladják a
városi házaikat. Ebben nagyban közrejátszott, hogy a mezővárosok felosztották a legtávolabbi,
sokszor gyenge adottságú területeiket is, melyeket a városi szegényebb közeg birtokba is vett.
Ezzel a tanyák 20. századi megítélését az ide kiszorulók, a tanyai cselédség helyzete
határozza meg, s ennek következtében, az ő életkörülményeik alapján születtek elmarasztaló
vélekedések a tanyás településrendszerről.
Az 1940-es évek második felére már eléri az 1 millió főt a tanyai lakosok száma. Az 19451948 közötti szűk időszak alatt csaknem 80 ezer új tanya épült. Azonban a hatalom számára
kedvezőtlen volt az áttekinthetetlen és ellenőrizhetetlen világuk, ezért a II. világháború utáni
nagy tanyaépítési hullámot rövid időn belül felváltotta a tanyák felszámolása az akkori I. ötéves
terv keretében (Iván, 2014). A tanyával, földdel rendelkező gazdákat kulákoknak nevezték és
az erőszakos kollektivizálás keretében elvették a sokszor generációk alatt megszerzett, művelt
gazdaságaikat. Ennek eredményeként 1960-ra kb. 20%-al csökkent az Alföld külterületén élők
száma.
A nagyüzemi gazdálkodás és a szövetkezet számára is nemkívánatos elemmé vált a tanyák léte.
Főként a Tiszántúlon tűntek el tucat számra a tanyák, ahol a szántóföldi kultúrák miatt elvárt
volt a nagy parcellák kialakítása. Valamivel jobb helyzetben voltak a Duna-Tisza közén élők,
mert a bonyolult természeti földhasználat miatt és a munkaigényes kultúrák termesztése végett
felszámolásuk közel sem volt olyan mértékű, mint más régiókban. A fentiek következtében
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1970-re tovább csökkent a kint élők száma, ami az 1949-es évhez viszonyítva már 61%-os
visszaesést jelentett.
1986-tól feloldották a tanyai építési tilalmat, ami a volt mezővárosok szuburbanizációjához
vezetett, de még így is halvány árnyéka maradt a régi tanyarendszernek, lévén a nem kellően
átgondolt tervezéseknek és a fejlesztési forráshiánynak köszönhetően (Beluszky, 2001).
Elmondható, hogy a nagyüzemi gazdálkodás elterjedése a 60-70-es években, az 50-es
évektől évtizedekig érvényben lévő tanyai építési tilalom, valamint a 80-as évek óta
megfigyelhető talajvízszint fokozatos csökkenése és az ezzel járó gazdálkodás beszűkülése,
összességében a tanyavilág jelentős pusztulásához vezetett (Csatári, 2013).
1990-re már csupán csak a lakosság alig 6,4%-a élt tanyán, ez 207 ezer főt jelent, a korábbi 1,1
millióhoz képest. Ez a 2001-es népszámlálási adatok szerint tovább csökkent 202 ezer főre.
Ezzel a tanyavilág elveszíti településforma szempontjából a jelentőségét az országban (Becsei,
2015).
A rendszerváltást követő időszakban a termelőszövetkezetek fogyásnak indultak, s az adott
vidékre jellemző birtokszerkezet helyre állt. A parlagterületek aránya és művelési ágak
arányának módosulása a kevésbé aktív emberi gazdálkodást jelzi a határban. Azonban egyes
magángazdálkodások fejlődése, gyarapodása újra reményt ad a tanyák fogyatkozásának
lassulására és frekventált körzetekben akár még számuk növekedésére is. Ehhez járul hozzá,
hogy a tősgyökeres gazdák mellett megjelentek új társadalmi csoportok képviselői is, akik
különféle indítatásból - befektetés, természet közelsége, olcsóbb megélhetés - választják ezt a
fajta életvitelt (Duró, 2013).

4.2.3. A tanyák típusai
Romány Pál 1973-ban hatféle tanyatípust különböztetett meg:
1. Kisüzemi tanya (régi típusú tanya): melynek lakói a mezőgazdaságból éltek. Sokan még a
szocializmus előtt is, de a kollektivizálás után is parasztok maradtak, a tevékenységüket a
szakszövetkezetekben folytatták. Mára lakói kiöregedtek, kihaltak és ezzel nagymértékben
vissza is esett az ilyen jellegű tanyák száma, a megmaradtak is leginkább csak önellátásra
termelnek.
2. A háztáji tanyák: a termelőszövetkezetek által jöttek létre és közös termelés biztosította a
működésüket, jelentőségüket, mely a rendszerváltással mára már elveszett. Pedig egyes
megyékben, mint például Bács-Kiskunban a mezőgazdasági kistermelés 70%-át adták. A
fő termelési irány az állattartás volt, de szép számmal gazdálkodtak kertészeti kultúrán is.
Napjainkra az ott gazdálkodók szintén kiöregedtek.
Az előbbiekben vázolt két tanyatípus leszármazottai közül többen farmtanyákat üzemeltetnek,
azonban lakhelyük többnyire már a belterületen helyezkedik el. Ahogy elődeik, úgy ők is
tevékenyen részt vesznek a mezőgazdasági fejlődés fenntartásában.
3. Önellátó tanyák: lakói más gazdasági ágazatban dolgoznak, nem a mezőgazdaságban, ezért
a városi munkahelyre ingáznak, mely napjainkban is megfigyelhető jelenség. Azonban a
tanya körüli területet ma is hasznosítják saját termelési célokra. Jellemzően mára már az
előző két tanyatípusból többen is ide sorolhatók és ezzel a Kiskunsági tanyák felére az
önellátási célú gazdálkodás mondható el. Elenyésző százalékban mondható csak el, hogy
saját szükségleteiken túl is termelnek, de ezt is mint kiegészítő tevékenységet folytatják.
4. Az átmeneti tanyákra: a rossz anyagi helyzetük miatt a városból kiköltözni kényszerülők
kerültek. Kizárólag lakó célra használják, semmilyen mezőgazdasági tevékenységet nem
végeznek a tanya körül.
5. A kerti tanya: a városok környékén, szélén magányosan, egymástól tanya módra távol eső
lakóházak vagy külterületi utcasorok. Tulajdonosaik a kedvező árak miatt és annak
reményében vásárolták ezeket az ingatlanokat, hogy idővel a városi kultúra és infrastruktúra
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eléri majd őket. A ház körüli termelés elhanyagolható, helyette inkább kiskert vagy díszkert
dominál.
6. Átalakult tanyák: helyén ma már megtalálható sok helyen a raktár, ami pl. zöldségátvevő
vagy takarmány tárolására szolgál, de ipari létesítmény vagy akár vendéglő is megtalálható.
Az új típusú tanyák között szintén megtalálhatunk idegenforgalmi tanyákat, emlékházakat,
szuburbanizált tanyákat és olyanokat is, amelyek teljesen elszakadtak korábbi
mezőgazdasági kötődésüktől és ismét csak időszakosan lakják, mint anno a tanyavilág
kialakulás kezdetén.
Erdei (1976) öt fő tanyatípust különböztetett meg:
1. Nagygazda vagy más néven cselédes tanya: esetében a gazda a városban lakik és mivel
nagyobb gazdaságról van szó, az azt művelő cselédek a tanyán élnek állandó jelleggel.
2. Kisgazda tanya: a család vagy annak egyes tagjai lakják. Az idősek, szülők a városi házban
élnek, míg a fiatalok a házasság után a tanyán, így fenntartva a gazdálkodás
folyamatosságát.
3. Haszonbéres tanya: vonatkozásában a tulajdonos nem vesz részt a termelésben, sokszor
nem is mezőgazdasági foglakozású, viszont a bérlője, aki bérleti díj fejében addig a tanya
állandó lakója ameddig a szerződése szól.
4. A farmtanya: tulajdonosa fenntartja a kapcsolatot a várossal, de állandó jelleggel él a
tanyán, ami lakó és egyben gazdálkodó funkciót tölt be.
5. Szórványtanya: lakói önellátásra törekszenek és szintén itt élnek és gazdálkodnak, de kisebb
mértékben kötődnek a közeli nagyobb településhez. Ezen típuson belül megkülönböztetünk
további két típust:
5.1. Pusztai szórványtanya esetében a tanyák egymástól nagyobb távolságra találhatók és
azok állapota is leromlott. Az ott folyó gazdálkodás színvonala alacsony, inkább
kényszer szülte.
5.2. Kertes szórványtanyák elhelyezkedése közelebb esik egymáshoz, mint az előző
esetében és a rajtuk történő gazdálkodás már túlmutat az önellátáson, jellemző a
piacokon történő értékesítés is.
Erdei továbbá hangsúlyozta, hogy nem beszélhetünk egységes tanyavidékről, mert az
Alföldön tájanként más és más tanyatípusok jellemzők és ennek megfelelően az alábbiak szerint
különbözteti meg azokat:
- Szabályszerű tanyák: kiskunsági tanyák területe, Maros-Tisza köze és
Hódmezővásárhely.
- Elmaradt tanyák: Nagykunságban, Jászságban.
- Túlfejlődött tanyák: Szeged környezetében.
- Átalakult tanyák: itt említhetjük meg a kalocsai szállásokat.
- Megszakadt fejlődésű tanyák: Felső-Tisza vidékén.
- Különleges tanyák: ide sorolhatjuk a nyírségi bokortanyákat vagy a békési sortanyákat.
Barth (2000) tanyakutatási munkásságára alapozva megállapítja, hogy a 20. század végére a
Duna-Tisza közén az alábbi típusokat tudja meghatározni:
1. Elhagyott tanyák, tanyaromok, tanyahelyek: ezek meghatározását, besorolását különösen
nehezíti, hogy még önkormányzati szinten sincs nyilvántartás vezetve róluk.
2. Külterületi vállalkozások telephelyei: ide sorolhatók a különböző termelőtelepek úgy mint,
fóliaházak, csirkefarmok, üvegházak.
3. Élő gazdatanyák: ezek az aktív gazdálkodást folytató gazdák tanyái, melyek a sok milliós
vállalkozásoktól kezdve egészen a paraszttanyákig terjednek. A régi épületek eltűntek vagy
felújításra kerültek és a modernizáció városias jelleget kölcsönöz az új épületeknek. A
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4.

5.
6.

7.

8.

vezető csoportját jellemzi ennek a típusnak, hogy specializálódik egy területre és ez alá
rendeli a többi gazdasági ágát. Például elterjedt a tehenészet vagy egyéb állathízlalás, mely
köré van szervezve a gazdaság. A másik csoportra pedig a kisebb volumenű, de ugyanakkor
sok lábon állás jellemző. Mindkét estben igaz, hogy a munkákban maga a gazda is teljes
mélységben közreműködik a családdal egyetemben.
Öreg gazdák elöregedett tanyái: Azok a tanyák sorolhatók ide, melyek lakosai kiöregednek
és nincs aki tovább vigye a gazdaságot. Így a fokozatos leépülés jellemző mind az
állatállományra, a földművelésre és magára az épületek állapotára is.
Kevésföldű vagy földnélküli mezőgazdasági munkavállalók kis tanyái: gyakran kevesebb,
mint 1 holddal rendelkező napszámosok, mezőgazdasági munkások kis hajlékai.
Szegények, elesettek, a társadalom perifériáján élők meghúzódó helyei: lakói a városból
kiszoruló legkülönbözőbb rétegekből tevődnek össze. Maga az épületek állapota erősen
leromlott és sokszor minden komfortot nélkülöz, mely sokszor a határ szélein helyezkedik
el.
Gazdasági telephely szerepű, másodlagosan tartozék tanyák: a gazda a városban vagy a
faluban lakik, de a tanyáján gazdálkodik, ahová naponta ingázik. Keletkezése kettő módon
történhet. Első esetben, amikor a tanyai gazda házat vesz a városban és oda beköltözik, vagy
mikor a városi lakos tanyát vesz gazdasági telephelynek.
Üdülőtanyák: városi lakosok pihenési és rekreációs célzattal fenntartott tanyái.

Ahogy már eddig is láthattuk többféleképpen lehet kategorizálni a különféle tanyatípusokat,
ezeken túlmenően a tanyatipológia irányulhat az egyik leginkább meghatározó jelleg
azonosítására is. Ahol is az van vizsgálva, hogy létezik-e, lakják-e és gazdasági funkcióval
rendelkezik-e. Ezeket alapul véve négy főtípusba rendszerezhetjük a tanyákat.
1. Lakófunkciójú tanya, ami lakáshatási célokat szolgál, és ez nem párosul gazdasági
tevékenységgel. Altípusai:
1.1. A lakófunkció mellett önellátásra is történik mezőgazdasági termelés.
1.2. Lakhatási gondokkal és idősek által lakott tanyák.
1.3. Hobbitanyák.
2. Gazdasági funkciójú tanya estén megkülönböztetünk lakófunkcióval vagy anélkül működő
tanyát. Gazdasági tevékenységek szerinti altípusai lehetnek:
2.1. Mezőgazdasági kistermelés.
2.2. Mezőgazdasági nagytermelés.
2.3. Mezőgazdasági önellátás lakófunkció nélkül.
2.4. Vendéglátás, idegenforgalom.
2.5. Egyéb gazdasági tevékenység.
3. Lakatlan vagy ismeretlen funkciójú tanyák azok, amelyeket sem gazdasági értelemben, sem
pedig lakásként nem hasznosítják.
4. Megszűnt, összedőlt tanyák (Czene - Jávor, 2006).
A gazdálkodást folytató tanyákat kategorizálhatjuk az ott folytatatott gazdasági
tevékenység nagysága szerint is. Ennek megfelelően három csoportba lehet osztani azokat:
- Nagygazdaságok: többségére elmondható, hogy a gyökereik visszanyúlnak a
rendszerváltás előtti időkbe, majd a privatizáció adta lehetőségeket jól kihasználva
megerősödtek és további fejlődésnek indultak. Erre a rétegre jellemző a megfelelő
szakmai tudás, a versenyképes piacorientált árutermelés, életképes birtokméret,
korszerű technológiai háttér a gazdaságos működéshez és a helytállás a nemzetközi
piacokon is.
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- Középméretű gazdaságok: többnyire családi gazdálkodás történik az előzőnél kisebb
birtoknagyságon és kevesebb önállósággal. A technológia és gazdálkodási
fejlesztéseket az anyagi lehetőségeikhez és a piaci igényekhez igazítják, próbálják
követni az aktuális tendenciákat, ezzel megőrizve versenyképességüket. Elmondható,
hogy a gazdálkodás és a lakhatás is egy üzemegységben történik a családtagok szerves
közreműködésével. A régi tanyai épületek felújításával, korszerűsítésével megfelelő
életszínvonalat tudnak maguknak biztosítani.
- Kisbirtokosok vannak a legnehezebb helyzetben, halmozottan hátrányos körülmények
között kell helyt állniuk. Az elaprózódott és kisméretű táblákon történő termelés mind
versenyképességben, mind jövedelmezőségben lényegesen alul múlja fentebb említett
másik két kategóriát. Fejlesztésekre, korszerűsítésre önerőből képtelenek, sőt sokszor
még az alap infrastruktúrát is nélkülözni kénytelen, jellemzően őstermelői szinten
működő kistermelők. Megélhetésüket az önellátásra történő berendezkedés mellett a
piacozással egészítik ki (Csatári, 2005).
Végül, de nem utolsó sorban, az alföldi tanyás vidékeken kívül létezett egy szintén tanyaszerű
határbeli telep, melyek a domb és hegyvidékeken is megtalálható volt, ez pedig az uradalmi
tanyák vagy más néven majorok. Ezek azonban eredetben nem rokonok az alföldi paraszti
tanyákkal, mert a birtokok és a hozzá tartozó földek is jóval nagyobbak voltak és a nagybirtokos
tulajdonát képezte. Ezek művelését az uraság cselédsége vagy a napszámosok végezték. Ami
még jelentős különbségként jelentkezett, hogy a major soha nem tartozott egy belső városi
lakóházhoz vagy magához a faluhoz, ez attól teljesen elkülönülten is létezett. Az idők
folyamán ezek a nagybirtokok az öröklések, osztozkodás és adásvételek által felaprózódtak és
sokuk a felparcellázás után kisgazdák kezére került.

4.2.4. Tanyasi helyzetkép napjainkban
Megfigyelhető, hogy az elmúlt 50 évben drasztikusan csökkent a tanyák száma és az ott
élő lakosság is, mely demográfiai, szociális és infrastrukturális szempontból is hátrányos
változást hozott. A 2011-es népszámlálási adatok szerint 300 ezren éltek külterületen18,
ebből 200 ezren tanyán. A gazdasági struktúraváltás következtében a korábban
mezőgazdaságban dolgozók száma jelentősen visszaesett és más szektorokba - ipar,
kereskedelem, szolgáltatás - áramlott a munkaerő. Ez a váltás főként a képzett fiatalság köreiből
került ki, akik a városokba költöztek, ami magával hozta a külterületeken élők
korosztályszerkezetének átalakulását is (Romvári, 2017).
Elmondható, hogy a hagyományos mezőgazdasági funkcióval bíró tanyák, - úgymint kizárólag
állattenyésztő ill. növénytermesztő - többsége elvesztette korábbi tradicionális jelentőségét.
Mára helyüket átvették a lakótanyák és a gazdálkodás mellett egyéb kiegészítő tevékenységet
folytatók. Az ide kiköltözők a tanyasi életet, az egészséges vidéki környezetet választják,
szemben a városival. Őket a következő szempontok szerint lehet kategorizálni:
 A kitelepülők sok esetben fiatal párok, akik itt képzelik el közös jövőjüket;
 Alacsonyabb jövedelmű osztály tagjai, akik jellemzően kényszerhelyzetből
döntenek a kint élés mellett;
 Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező társadalmi csoport tagjai, akik hobby,
pihenési célokra vesznek tanyát;
 Külföldi állampolgárok, akik jellemzően szezonálisan használják a tanyát,
főként kikapcsolódási célra.
Míg korábban a hagyományos tanya a mezőgazdaság színtere volt, addig napjainkra ez a
szemlélet gyökeresen megváltozott. Egyre több gazda gondolkodik diverzifikációban és véli
18
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úgy, hogy a több lábon állás a jövő útja. Ennek tükrében eddig ismeretlen új funkciókkal és
különféle kiegészítő tevékenységekkel is bővítik a meglévő erőforrásaikat, melyek a
vidékfejlesztés, valamint a jövedelem kiegészítés szempontjából is lényeges elemek. Ezek az
új alternatívák már nem csak az idősebb generáció számára kínálnak perspektívát, megélhetést,
hanem a fiatalok számára is vonzóvá teszik a tanyai életet, ezáltal jövőképpel és megtartóerővel
szolgálnak számukra. A teljesség igénye nélkül a fontosabbak közt megemlíthető a vendéglátás,
az idegenforgalom, a tanyasi turizmus, a hagyományok bemutatása, megőrzése, a
gasztronómia, a lovas programok, az őshonos magyar haszonállatok bemutatása, a
génmegőrzés, a biogazdálkodás, a kézműves termékek készítése.
Ezekkel a plusz tevékenységekkel a korábbi mezőgazdasági termelés, mint premierszektor,
immár kiegészül a tercier szektorra jellemző szolgáltatásokkal is, ami jelentős potenciállal
rendelkezik. Ezen felül a jövőben további fejlődés generátorai lehetnek, amennyiben az ezekhez
kapcsolódó infrastruktúra is megfelelő szinten rendelkezésre áll majd. Ehhez nyújt többek közt
segítséget 2011-től a Tanyafejlesztési Program.
Ahogy látjuk a tanyák helyzetének és lehetőségeinek bővülésével párhuzamosan
formálódnak azok típusai is. Többek között ennek eredményeként, a közelmúltban végzett
felmérések szerint, már csak a tanyák negyedében folyik mezőgazdasági termelés és ez
további csökkenő tendenciát mutat. Előtérbe kerülnek olyan tanyák is, amelyek hobby,
pihenő és nyaraló funkciókat töltenek be és szinte teljes egészében mellőzik a termelést, vagy
annak csak kedvtelésből hódolnak már (Romvári, 2014).
Azon tanyák esetében ahol továbbra is történik termelés napjainkban Becsei (2016)
besorolása alapján két fő osztályba sorolhatjuk:
- Az első a farmtanya, mely árutermelési céllal jött létre és tulajdonosa a belterületen él.
- A másik típus pedig a családi gazdálkodásra, főként önellátásra berendezkedett tanya.
Természetesen sok kistermelő önmagában nehezen, vagy egyáltalán nem tud megjeleni és
versenyképes lenni az egyre komplexebb piaci, állategészségügyi, növényvédelmi előírások és
a sokszor bürokratikus adminisztráció kihívásai közepette. Ezért sokuk számára nyújtanak
szinte egyedüli megoldást a „termelői csoportok”, melyek az utóbbi bő egy évtizedben jelentek
meg a magyar mezőgazdaságban. A szervezetek és tagjaik önállóan előállított termékeit viszik
a piacra, közösen pályáznak fejlesztésekre és közös erővel tudnak reagálni a változó
kihívásokra is. Ezzel olyan piaci lehetőségekhez, fejlesztésekhez juttatják tagjaikat, amivel
kiszámítható, méltányos jövedelmet tudnak biztosítani számukra. Ezeken túlmenően még egy
igen fontos szempont, hogy olyan pályamodellt biztosítanak, amin keresztül a fiatalabb
generációt is a helyben maradásra ösztönzi.
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) a rurális (vidékies) térségek területileg
integrált fejlesztési prioritásai között szerepelnek a tanyás térségek is: „Az európai szinten
kultúrtörténeti jelentőséggel bíró tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a magyar
nemzeti örökség fontos részét képező sajátos térszerkezeti struktúra, melynek fennmaradása,
revitalizációja, fejlesztése nemzeti érdek. A tanyás térségek fontos értéke, hogy potenciálisan
alkalmasak a fenntartható fejlődés, az integrált, komplex vidékfejlesztés és a multifunkcionális
mezőgazdaság Európában megvalósítására."
A koncepcióban megfogalmazottak szerint alapvető cél, hogy tanyás térségeink zöme
megújuljon az alábbi életképes funkciók megszerzése ill. megőrzése révén:
 Korszerű gazdálkodó tanyák (főként egyes intenzív, termelési, valamint organikus
gazdálkodási formák esetében);
 Üdülő- és lakófunkciójú tanyák (főként városok közelében, illetve táji-természeti
értékekben gazdag helyszíneken, idegenforgalmi vonzerők közelében);
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Vendéglátó tanyák (pl. falusi- és ökoturizmus helyszínei, vendégházak, turisztikai
programok, vendéglők stb.);
Megszűnt tanyák esetén művelésbe vonás (birtokrendezés után gyümölcsös telepítés,
erdőtelepítés stb. abban az esetben, ha tanyaként nem indokolt a fenntartás);

22. ábra: Tanyás térségek Magyarországon
Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció
A tanyák megújításának alapvetően e korszerű funkciók ösztönzésén, ugyanakkor a tanyák által
képviselt értékek (hagyományos gazdálkodás, tájfenntartás, épített örökség) megőrzésén kell
alapulnia, annak érdekében, hogy a tanyavilág ismét élő tér lehessen. A tanyák fejlesztése a
településfejlesztés során is érvényesítendő, különösen azon kiterjedt nagyobb városok
tanyavilágában, melyek statisztikailag nem számítanak vidékies területnek.
Az alfejezethez ajánlott irodalom: A Falu c. folyóirat 2018. évi őszi száma XXXII. évf. 3. szám
Hermann Ottó Intézet, 1223 Budapest Park u. 2.
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