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„A jövı már nem az,…ami lehetett volna,  
ha az emberek használták volna a józan eszüket,  

és lehetıségeiket is jobban kihasználták volna. 
De a jövı még mindig azzá válhat, amit akarunk, 

ha a realitásokon és az ésszerőségen belül maradunk.” 
(Aurelio Peccei, 1981) 

 

BEVEZETÉS 

Elıtanulmányaim, az irodalom feldolgozása, s a témakörben végzett vizsgálódásaim 

alapján a fenntarthatóságról szóló, dolgozatom gerincét, logikai szerkezetét, három 

egymással szorosan összefüggı és kölcsönhatásban álló problémakör alkotta nevezetesen: a 

fenntarthatóság, a klímaváltozás és a globalizáció. 

Látva, hogy a fenntarthatósági törekvések globális, regionális, nemzeti szinten milyen 

vontatottan bontakoznak ki, kutatásaimhoz a kisregionális, kistérségi, települési szintet 

választottam, arra gondolva, hogy végül is a fenntarthatóság helyi szinten valósul meg, s a 

lokális eredményekbıl formálódik a nemzeti, regionális, vagy éppen globális szinten 

megjelenı haladás. 

Témaválasztásomban megerısített a Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács 

megalakulásáról szóló „Közös Nyilatkozat”, ami a Tanács törekvéseként közli, hogy „…a 

fenntartható fejlıdés eszméjét valamennyi polgár számára érthetıvé és követendı mintává 

teszi.” (NFFT, 2008) Ez pedig a lokális szintő problémák és lehetıségek feltárása nélkül 

nem valósítható meg.  

Annak ellenére, hogy a folyamatosság, a megismétlés, a fenntarthatóság az emberiség 

történelmi múltba nyúló törekvése, mégis újabb kelető elıtérbe kerülését a természeti 

környezet pusztulása, az állatok, növények számának csökkenése, a természeti erıforrások 

részbeni kimerülése magyarázza. R. Carson (1972), D.L. Meadows (1972) munkái a Római 

Klub (1972), a Stockholmi ENSZ Világkonferencia (1972) eseményei a fenntartható fejlıdés 

eszméjének fontos elıkészítı állomásai voltak. Nem is kellett sokáig várni, amikor 1981-

ben Lester R. Brown elıször használta a „sustainable” kifejezést – igaz társadalmi 

vonatkozásban – ami magyarul a „fenntartható” szóhasználatként hasznosult. A Brundtland 

Bizottság jelentése pedig már a fenntartható fejlesztés politikai jelszószerő 

megfogalmazását is tartalmazta (Our Common Future, 1987).  

Az elmúlt több mint két évtizedben világkonferenciák, tanácskozások foglalkoztak a 

fenntartható fejlesztéssel, elhatározások, megállapodások jöttek létre, de konkrét 

eredményrıl nehéz lenne beszámolni, néhány helyi hazai és külföldi próbálkozástól 
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eltekintve. (Sneddon – Howarth – Norgaard, 2006)  A Riói ENSZ Világkonferencián (1992) 

látott napvilágot a Agenda-21 („Feladatok a XXI. századra”) elnevezéső dokumentum, 

melynek 28. fejezet foglalkozik a helyi fenntarthatósági stratégiákkal (Local Agenda 21, 

LA-21), amely fenntartható lokális programok megvalósítására az azóta eltelt idıben jó 

példákat találhatunk leginkább nyugat-európai országokban. (Önkormányzati tájékoztató, 

2002) (Owen – Videras, 2008) Az LA-21 által képviselt törekvés egyértelmően a lokális 

szint fontosságának felértékelıdését jelzi.   

Magyarországon 1995-ben publikáltak a hazai agrárgazdaság fejlesztésérıl készített 

összeállítást, majd a közelmúltban (2008. október 10.) megalakult a Nemzeti Fenntartható 

Fejlıdési Tanács. A Tanács a fenntarthatóság érdekében azt képviseli, hogy a társadalom 

érdekeinek megfelelıen „… az anyagi jóléttel szemben…” – talán könnyebb lenne az 

anyagi jólét mellett, vagy azzal együtt – „fontosabb a környezetminıség és -biztonság, az 

egészség, az igazságosság, és más általános értékek; rendszerszemléletben kereshetı a 

megoldás, mert az ember része a földi rendszernek; a fogyasztást a környezeti 

lehetıségekhez szükséges igazítani; a társadalmi viszonyokban kívánatos, hogy a 

felelısség, a megértés, békesség, együttmőködés, befogadás érvényesüljön; a rövid távú 

érdekek mellett a hosszabb távúak kerüljenek elıtérbe.” (NFFT, 2008)  

A nemzetközi és hazai fenntarthatósági események mellett nem kerülheti el a 

figyelmünket, hogy a természet- és környezetvédelemmel elkötelezettek aggódó szavukat 

újra és újra hallatják az ügy érdekében. Az már jóval ritkább, hogy ismert politikusok 

foglalkoznak a témakörrel. Ehhez ma hozzátehetjük a fenntarthatóságot, a klímaváltozást és 

a globalizációt. A klímaváltozás lelkes harcosa Al Gore szenátor, akinek munkásságát 

2007-ben megosztott Nobel-díjjal tüntették ki. Szembetőnı, hogy a „világméretekben” való 

megoldás azonban várat magára, mint azt nemzetközi rendezvények sora tanúsítja. 

Legutóbb az ENSZ Johannesburgi Világkonferenciája (2002) jelezte, hogy nincsen jelentıs 

elırehaladás a fenntarthatóság megvalósításában. Hasonló tapasztalható a klímaváltozás 

témakörében, pontosabban a légkörre károsan ható gázok csökkentésével foglalkozó 

montreali (2005) és más konferenciákon is.   A Kiotói Jegyzıkönyv 2012-ig van érvényben. 

A következı években fontos nemzetközi tárgyalásokra lehet számítani a klímaváltozás 

területén, ezek egyik fontos színtere az évenként más-más helyszínen megrendezett COP1, 

amelyen az Éghajlatváltozási Keretegyezményben résztvevı országok tanácskoznak. A 

                                                 
1 Conference of the Parties. A következı, COP 15 konferencia megrendezésére Dániában kerül sor 2009 
decemberében. 
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COP 14 poznani konferencia (2008) egyik célkitőzése a Kiotói Jegyzıkönyv 

eredményeinek értékelése volt. 

Az IPCC2 Harmadik Értékelı Jelentése (2001) megállapította, hogy a klímaváltozás 

leginkább a fenntartható fejlesztés megvalósítását veszélyezteti. A KvVM és az MTA 

közötti együttmőködés keretében (2003-2006) az ú.n. VAHAVA Jelentésben is 

megállapították, hogy a várható változások hatásai károkat, problémákat okozhatnak a 

természeti környezetben, a természeti erıforrásokban, az egészségben, az élelmiszer 

ellátásban, az ivóvízkészletekben stb. vagyis a fenntarthatósági törekvések 

megvalósításában. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában (NÉS, 2008) 

megfogalmazottak szerint általánosan elfogadott, hogy „az utolsó pillanatban vagyunk a 

veszélyes éghajlatváltozás elkerüléséhez”. A NÉS egy másik megállapítása pedig 

összhangban áll dolgozatom gondolatiságával, miszerint „Az éghajlatvédelemben a 

legfontosabb szempont, hogy a költségek annál alacsonyabbak, minél elıbb ébred tudatára 

a cselekvés szükségességére a társadalom.” A globális pénzügyi válság megítélésével 

kapcsolatban több elismert szakértı is hangsúlyozza miszerint a klímaváltozás jóval 

súlyosabb probléma, mint a pénzügyi válság (Stern, 2008; Solheim, 2008). Így érthetı, 

hogy dolgozatomban kísérletet tettem a klímaváltozás témakörének vizsgálatára is.  

Helmudt Schmidt kancellár, aki behatóan foglalkozott a globalizációval felhívta a 

figyelmet a jelenségek mindent érintı voltára. Leegyszerősítve a globalizáció olyan újszerő 

mennyiségi és minıségi kapcsolatok, kapcsolódások, összefonódások, integrációk melyek 

régebben nem léteztek és a közelmúltban bontakoztak ki, s értelemszerően érintik a 

fenntarthatóságot, s térben megjelenve a kistérségi, települési fejlıdést is. Napjainkban a 

globális pénzügyi-gazdasági világválság megjelenése még inkább megerısítheti a helyi 

szint fontosságát. Ezt támasztja alá Schumacher (1974) Small is beautiful címő könyve is, 

mely szerint a politikai, gazdasági és társadalmi vonatkozásban is fontos a megfelelı méret, 

skála megválasztása. Jelen esetben a lokális szint jelenti a vizsgálatok megfelelı színterét. 

Alapvetıen megállapítható, hogy a versenyen alapuló gazdaság megnehezíti az 

együttmőködés kialakulását, ezáltal a helyi fenntarthatóság kibontakozását. Általában nehéz 

helyzetekben az autonóm, öntevékeny, önsegítı, önszervezı, s ezáltal igen változó 

körülmények között és feltételek mellett is életképes rendszerek felértékelıdnek. Ezért 

vizsgálataimban a fenntarthatóság, klímaváltozás mellett figyelmet szenteltem a helyi 

                                                 
2 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, Éghajlatváltozási Kormányközi Testület,  
a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az ENSZ Környezeti Programja (UNEP)  
1988-ban alapította. 
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vezetésnek, szervezetnek, intézménynek, identitásnak, a kultúrának. Keresve az összefogás 

és önazonosulás, mint a globalizáció lokális válaszainak a lehetıségeit. 

A gazdasági érdeket, profitmaximalizálást a középpontba helyezı jelenkori társadalmi 

attitőd, valamint a monetáris rendszer is egyre inkább kénytelen szembesülni a ténnyel, 

miszerint a természeti tényezıket, katasztrófákat stb. nem tudják befolyásolni.  Herman 

Daly (1999) az ökológiai közgazdaságtan neves képviselıje a gazdaság átfogó szemléletére 

hívja fel a figyelmet a gazdaságtalan növekedés elméletének segítségével, jelezve, hogy a 

gazdaság egy nagyobb ökoszisztéma része. Másképp fogalmazva Szlávik (2007) szerint 

pedig a gazdaság a bioszféra alrendszere, s e nézıpont figyelembe vételével a 

fenntarthatósági átmenethez szükséges lépések is értelmezhetık és meghatározhatók. 

A fenntarthatóság nem, vagy csak nehezen valósítható meg a klímaváltozás és 

globalizáció összefüggéseinek és kölcsönhatásainak figyelembe vétele nélkül. 

A fenntarthatóság tartalmát és szintjeit mérlegelve, korábbi vizsgálataimra is 

támaszkodva úgy láttam, hogy a lokális szinten azért is lehetséges az elıbbre jutás, mert 

feltételezhetı, hogy egy-egy településen, kisebb térségben az ott élık elevenébe vágó 

kérdés – a hosszabb távon való boldogulás érdekében – a fenntarthatóság széles körő és 

gyakorlatias, hétköznapi tennivalókra lefordított érvényesítése még akkor is, ha a 

fenntarthatóság kifejezés nem fogalmazódik meg szó szerint közöttük.  

A regionális, kistérségi, települési fenntarthatóság megvalósíthatóságának vizsgálati 

célkitőzései az elızıekbıl következıen igen összetett feladat, amely visszatükrözi 

kutatásom célját is. 

(1) A kutatások arra keresnek választ, hogy települési, kistérségi, regionális szinten hogyan 

valósítható meg a fenntarthatóság az élhetı település, környezet, vidék érdekében. A 

válaszadás lehetıségeit bonyolítja, hogy a vizsgálataimban olyan hátrányos helyzető 

térségrıl van szó (Tisza-tavi térség), amely kiemelt jelentıségő üdülıkörzet is egyben, 

gazdag védett természeti értékek jellemzik és jelentıs társadalmi-szociális 

feszültségekkel terhelt. 

(2) A vizsgálataimban mindenekelıtt a kistérség valós kiindulási helyzetének feltárására 

törekedtem, amely eleve megalapozza a fenntarthatósági célokat, valamint a 

megvalósítás esélyeit. Ezen belül fontos annak megismerése, hogy a lakosok hogyan 

vélekednek természeti környezetükrıl, a Tisza-tóról, ezek hasznosítási lehetıségeirıl. A 

gazdasági helyzet mennyiben nehezíti, illetve könnyíti a kiindulási helyzetbıl való 

elmozdulást? Milyen társadalmi-szociális terhekkel szükséges számolni a 

fenntarthatóság érvényesítésében? 
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(3) Az IPCC Harmadik Értékelı Jelentése (2001) nyomán közismert, hogy fenntarthatóság 

megvalósításának egyik legnagyobb veszélye a globális klímaváltozás. Ezt a 

megállapítást IPCC legutóbbi, 2007-ben napvilágot látott Negyedik Értékelı Jelentése 

szintén megerısíti. További kutatást igényel, hogy települési szinten ez hogyan jelenik 

meg és milyen válaszok adhatók. 

(4) A globalizáció helyi szintre győrőzı érdekei megnehezítik, sıt lehetetlenné is tehetik a 

fenntarthatóságot, ezért a célok között fontos a lehetséges válaszok feltárása, 

figyelemmel a települési, táji identitásra, a szervezeti-intézményi háttérre.  

(5) A célrendszerben választ keresek arra is, hogy a fejlesztések hogyan szolgálhatják a 

fenntarthatóságot, tekintettel a fenntarthatóság, a klímaváltozás és a globalizáció helyi 

összefüggéseire. 

Magyarország túlnyomóan vidéki, vidékies térségeinek vizsgálata meghaladná a PhD 

dolgozat lehetıségeit, de nem is kívánatos, mert a Tisza-tó környéki települések példáján 

megválaszolhatónak ígérkezik a fentiekben megfogalmazott célrendszer. A vizsgálat tárgya 

elsıdlegesen a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács által lefedett 73 település, illetve ezek 

közül az empirikus vizsgálatokban 38 település került az elemzések fókuszába. A 

célrendszernek és a vizsgálat tárgyának megfelelıen a forrásmunkák, módszerek kritikai 

értékelése és dokumentumelemzéssel kiegészített statisztikai vizsgálatok mellett kérdıíves 

adatfelvétel, mélyinterjúk és összehasonlító elemzések szolgáltak a módszertani 

eszközként. Mindemellett a helyszínek bejárására, konzultációkra, visszakérdezésekre is sor 

került a célrendszerben megfogalmazottak megválaszolása, a hipotézisek igazolása, vagy 

módosítása érdekében. 

A kutatás célrendszere, tárgya, a témakörben végzett vizsgálódásaim, a helyszíni 

tapasztalatok, valamint a témakört érintı irodalmi és más források alapján fogalmaztam 

meg kutatási hipotéziseimet. 

(1) Miközben globális szinten, valamint a médiában hallható a természeti környezet, a 

természeti erıforrások féltése, fontossága, védelme, addig lokális szinten egyáltalán 

nem biztos, hogy ez találkozik a lakosok érdekeivel, támogató egyetértésével. 

Feltételezhetı, hogy a három évtizede létesült mesterséges Tisza-tó létét, jelentıségét, 

hasznosságát a rövidtávú gondokkal küszködı lakosság nem egyöntetően ítéli meg. 

Hasonló lehet a helyzet a Tisza-tó környezetében lévı védett természeti értékekkel, a 

Natura 2000, a ramsari területekkel, vagy akár a kapcsolódó, a világörökség részét 
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képezı Hortobágyi Nemzeti Park3 területeivel. Sıt, lehet, hogy a „víztározó” 

árnyékában a „vízvagyon”, a „vízkincs” értékét sem ismerik fel. Mindez 

befolyásolhatja a lakosságnak a fenntarthatóság természeti-környezeti oldalához való 

viszonyát! 

(2) A kedvezıtlen adottságú térség településein a kibontakozást akadályozhatja az alacsony 

foglalkoztatás, a városi-ipari vonzáskörzetek hiánya, a természeti erıforrások 

kihasználatlansága, a képzetlen, elsısorban roma lakosság magas aránya.  

(3) A turizmust már évek óta megváltó „csodaszernek” tekintik az egész országban, s 

feltételezhetı, hogy ez nincsen másképp a Tisza-tó térségében sem. Valószínősíthetı, 

hogy a turizmushoz kötıdı remények realitásait sem veszik számításba, s nem 

foglalkoznak kellıen a kibontakozás más lehetıségeivel. 

(4) A cigánykérdés helyileg az országosnál nagyobb gondot jelent, ezért feltételezhetı, 

hogy a fenntarthatóság a cigány probléma kezelése nélkül megoldhatatlan, s ezért 

egyszerő, a sokat hangoztatott integrálódás, szegregáció mellett vagy helyett helyileg 

támogatható, közérthetıbb megoldások szükségesek. 

(5) A fenntarthatóságot lokálisan a fogalom szólamszerő ismételgetése helyett célszerő a 

lakosok érdekeinek megfelelıen összekapcsolni a mindennapi tennivalókkal, 

fejlesztéssel, másképpen a cselekvés nyelvére lefordítani. 

(6) Feltételezhetı, hogy a fenntarthatóság – klímaváltozás – globalizáció gondolatköréhez 

kötıdı helyi összefüggések feltárása, a szinergikus hatások figyelembe vételével mind 

a helyi fenntarthatósági, mind pedig a mitigációs és adaptációs törekvések 

megvalósításához hozzájárulhat. 

                                                 
3 Az UNESO Világörökség Bizottsága 1999-ben vette fel a Hortobágyi Nemzeti Parkot a Világörökségi 
Listára. Az ország elsı nemzeti parkja teljes egészében UNESCO Bioszféra Rezervátum, s a közel 82 ezer 
hektárjának mintegy harmada egyben ramsari terület is. (Környezet- és Természetvédelmi Lexikon, 2002) 
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1. A FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK ÉS REGIONÁLIS ASPE KTUSAI  

 

1.1. A fenntarthatóság értelmezése a vizsgálatokban 

 

Annak ellenére, hogy az emberek természetes tulajdonsága a folyamatosságra, 

megismételhetıségre törekvés, mégis a haszonszerzés okozta feszültségek, károk, a 

természet – gazdaság – társadalom egyensúlyának feszültségei politikai rangra, globális 

célra emelte a folyamatosságot, a megismételhetıséget, a fenntarthatóságot. 

A fenntarthatóság alapgondolata már Károli Gáspár bibliájában is megtalálható: „És 

vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté ıt az Éden kertjébe, hogy mívelje és ırizze azt.” 

Ehhez képest történelmi korszakok teltek el míg, a fent említett hatásokra az alapgondolat 

újra megjelent – a Brundtland Bizottság megfogalmazásában – és a napi érdeklıdés 

homlokterébe került. 

Érdemes azt is megemlíteni, amit a múlt század elején Lord Baden-Powell – a 

cserkészet megalapítója – mondott, miszerint: „Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak 

hagyjátok magatok után ezt a világot, mint ahogyan kaptátok”. (Újbuda, 2008) A cserkész 

mozgalomban a természet szeretete, óvása eleve a nevelés középpontjában áll. 

Amióta Lester R. Brown (1981) elıször publikálta a fenntartható szóhasználatot – 

társadalmi vonatkozásban (sustainable society) –, majd a Brundtland Bizottság befejezte 

munkáját (1987), a „fenntartható” kifejezés viharosan terjedt, míg a valóságban az 

elhatározásokat alig követték gyakorlati lépések, amire fényes bizonyítékul szolgálnak Rio 

de Janiero (1992) és Johannesburg (2002) ENSZ konferenciák eseményei. Ez, a 

fenntarthatóság integratív fogalmának értelmezési nehézségeivel, az érdekek ellentéteivel, 

valamint a globális és filozófiai szintrıl való elmozdulás lassúságával magyarázható. A 

fenntartható fejlıdés életvitelben, életmódban, fogyasztásban, termelésben, a természeti 

erıforrásokban, a környezetben, valamint a társadalomban való értelmezése és még inkább 

a megvalósítása érdekek, az emberi megszokás, kényelem és mőveltség akadályaiba 

ütközik. A fenntarthatóság globális, regionális, nemzeti szintjein a profit érdekek, az egyéni 

kapzsiság akadályozza leggyakrabban a megvalósítást. 

A dolgozatban a Tudományos Akadémiák Képviselıinek Tanácskozásán elfogadott 

definíciót követjük: „A fenntarthatóság az emberiség szükségleteinek jobb kielégítése, a 

környezet és a természeti erıforrások jövı generációk számára történı megırzésével 
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egyidejőleg.” (Meskó, 2002) A disszertációmban ebben az értelemben foglakozom a 

kisregionális, települési fenntarthatóság vizsgálatával, megvalósíthatósági lehetıségével. 

A fenntartható fejlıdés Brundtland Bizottság által elterjedt megfogalmazása a 

következı: „A fenntartható fejlıdés olyan fejlıdés, mely kielégíti a jelen szükségleteit, 

anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı generációk hasonló igényeinek kielégítését.” (World 

Commission on Environment and Development, 1987). A brundtlandi definíció 1987-ben 

látott napvilágot, s azóta a fenntartható fejlıdés fogalmának legáltalánosabban ismert 

meghatározásává vált, s felmerülhet a kérdés, hogy a definícióban szereplı „jelen 

szükséglet” kielégítés igénye mennyiben változott az azóta elmúlt évtizedekben, de emellett 

számos külsı korlátozó tényezı hatásainak megjelenésével is számolnunk kell: például a 

klímaváltozás vagy a globalizáció, s természetesen a különféle erıforrások, a biodiverzitás 

változása sem hagyható figyelmen kívül. Szlávik (2002) szerint a fenntartható fejlıdés 

„minimálprogramként” is értelmezhetı, miszerint a jövı generációk számára legalább 

azokat a lehetıségeket szükséges biztosítani, amik jelenleg is rendelkezésre állnak, vagyis 

legalább arra kellene törekedni, hogy a jelenleg fennálló helyzet ne romoljon tovább. A 

fenntartható fejlıdést lehetséges megoldásnak tekinti, mégpedig arra, hogy a gazdaság a 

bioszféra alrendszereként mőködjön.   

A brundtlandi megfogalmazástól eltérıen a – már említett – Tudományos Akadémiák 

Képviselıinek Tanácskozásán (Tokió, 2000) azt ajánlották, hogy jobb, ha csak 

fenntarthatóságról van szó, elhagyva mögüle a fejlıdés, vagy fejlesztés szavakat. A 

fenntarthatóság eme definíciójában új elemként lelhetı fel a környezet, valamint a 

természeti erıforrások kifejezése. Vagyis a fenntarthatóság célja maga az ember, a 

társadalom hosszú távú fennmaradása és a társadalmi jól-lét, az emberi életkörülmények 

javulása.  

A fenntarthatóság egyik oka és egyben eredıje is a sokféleség, a természetben és a 

társadalomban is (Meadows–Randers–Meadows, 2005). E szerint egy fenntarthatóbb, 

decentralizált világban a helyi közösségek leginkább a helyi erıforrásokra támaszkodva 

boldogulnak, saját szabályrendszer kialakításával, mellyel nem veszélyeztetik mások 

életlehetıségeit, a földi rendszer életképességét. 

A fenntarthatóság dimenziói4 felöl közelítve a témakört elmondható, hogy a fenntartható 

fejlıdés logikája szerint az alapvetı cél az életkörülmények, az életminıség javítása. Az 

eddigi gazdasági növekedés orientált stratégiákhoz képest a gazdasági fejlıdés megítélése 

                                                 
4 Fenntarthatóság dimenzióin a természeti-környezet – társadalom – gazdaság hármasát értem. 
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jelenti az egyik fı különbséget, vagyis ez esetben nem maga a gazdasági növekedés, nem a 

mennyiség a megvalósítandó, hanem a fejlıdés, a minıség, s a gazdaság a fent említett cél 

megvalósításának eszközéül szolgál (Csete M., 2006a). Vagyis fenntartható nézıpontból 

olyan gazdasági növekedés megengedett, amely esetében a három dimenzió harmonizál 

egymással. 

 Az Európai Unió a fenntarthatóság gondolatának érvényre juttatásában élen járónak 

tekinthetı, már csak azt a tényt figyelembe véve, hogy majd minden fı dokumentumában, 

ha csak említésszerően is, de jelen van a fenntarthatóság megvalósításának követelménye, 

ami a gyakorlati megvalósításhoz eleve szükséges. A fenti állítást támasztja alá akár a 

Maastrichti Szerzıdés (1992) is, vagy az EU ’’A fenntarthatóság felé” címő V. 

Környezetvédelmi Akcióprogramja (1993-2000), melyben az Unió elkötelezte magát a 

fenntarthatóság mellett. 

 Az EU Fenntartható Fejlıdési Stratégiájának eddig elért eredményeirıl szóló 2007. 

évi jelentés szerint a konkrét haladás mérsékeltnek mondható, azonban uniós és tagállami 

szinten több területen megfigyelhetı a hét kulcskihívásból a szakpolitikák jelentıs 

fejlıdése, ilyen például az éghajlatváltozás és a tiszta energia. A 2006. júniusi megújított 

stratégiában meghatározott prioritások továbbra is érvényesek. (Mivel alapvetıen igen 

rövid idıszakra vonatkozott a felülvizsgálat, így az elemzésekben 2000. évi adatokra 

támaszkodtak.) 

 A kérdés az, hogy a gyakorlatban a különféle célok, programok és stratégiák mennyire 

koherensek (összetartók, egymással összefüggık), illetve konzisztensek (nem 

önellentmondók) (Csete M., 2006b). 

 Az Európai Unió 2007-2013-as programozási idıszakának három fı prioritása a 

konvergencia, a regionális versenyképesség és foglalkoztatás, valamint az európai területi 

kooperáció. A konvergencia a növekedés és a munkahelyteremtés támogatására irányul a 

kevésbé fejlett tagországokban és régiókban. A korábbi három cél és négy közösségi 

kezdeményezés helyett jött létre a három prioritás, melyek közül a konvergencia és 

versenyképesség a támogatási források 78%-át teszi ki. (Faragó, 2004) A konvergencia 

megvalósítását alapvetıen a versenyképesség növelésével kívánják elérni az érintett 

területeken. Felmerül a kérdés, hogy a három prioritást vajon mi hozhatja közös nevezıre? 

 A Lisszaboni Stratégia (2000) versenyképességi elıirányzatait egészítette ki az EU 

Göteborgban elfogadott (2001) Fenntartható Fejlıdés Stratégiája. A Lisszaboni Stratégia 

félidei felülvizsgálata (2004) megerısítette, hogy az EU úgy váljon versenyképes és 
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dinamikus tudásalapú gazdasággá, hogy a foglalkoztatottság mennyiségi és minıségi 

javítása és a nagyobb társadalmi kohézió is megvalósuljon a fenntarthatósággal együtt. 

 A globális, regionális, nemzeti és lokális szintek programjai, elképzelései 

szigetszerően mőködnek. A konvergens mőködés érdekében szükséges egy olyan 

rendezıelv, amely felfőzné az eltérı területeket képezı programokat, s nem csökkenti azok 

hatékonyságát. Ezt a közös rendezıelvet jelentheti a fenntarthatóság. 

 A regionális szinten kidolgozott foglalkoztatási, egészségügyi, környezetvédelmi, 

agrár és turisztikai programok szinergiára törekszenek. (Váti Kht, 2003) Léteznek 

többdimenziós szinergiahatások, ebben az esetben a programok egymás hatékonyságát több 

részmutató esetében is befolyásolják. A valóságban azonban az is elıfordulhat, hogy az 

egyik program nagyobb mértékő megvalósítása rontja a másik hatékonyságát. A kutatásaim 

is szinergikus hatások elérésére törekszenek. 

Az 1. ábra a fenntarthatóság és konvergencia kapcsolatát hivatott bemutatni. A szintek 

és dimenziók találkozását képezı téglalapok szemléltetik a különbözı szintekhez sorolható 

konvergenciát szolgáló stratégiai elképzeléseket, célkitőzéseket, programokat, mint például 

a versenyképesség, foglalkoztatás, agrár- és vidékfejlesztés stb. Fontos, hogy ezek 

konzisztens rendszert alkossanak, amelyek negatív szinergiától mentesek. A konvergencia 

irányába ható kapcsolódásokat a szürke körök jelölik. A holisztikus szemléletmód 

természetesen alapfeltétel, lényeges, hogy ne maradjanak imponderábiliák5 a rendszerben, 

olyanok, melyek korlátozzák a kívánt hatást.  

 

 

 

1. ábra Fenntarthatóság és konvergencia 
 Forrás: saját munka. (Csete M., 2006b) 
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 A fenntarthatóság – klímaváltozás – globalizáció – településfejlesztés együttesét az 

aktualitás, a térbeni megjelenés, a holisztikus szemléletmód, a több szinten való megjelenés 

(globális, regionális, lokális), valamint a természeti, társadalmi, gazdasági környezet 

összefüggéseinek számításba vétele jellemzi. Következésképpen a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás vagy éppen a fenntarthatóság sem önállóan, hanem az említett 

törekvésekkel, programokkal összefüggésben oldható meg. A klímaváltozás 

vonatkozásában is egyre inkább elıtérbe kerül az alkalmazkodás és mitigáció szinergikus 

kölcsönhatásainak vizsgálata (Klein-Schipper-Dessai, 2005), továbbá a fenntarthatóság és 

alkalmazkodás vonatkozásában a társadalmi igazságosság kérdésköre is felmerülhet. 

(Paavola – Adger, 2006) 

 

1.2. Az EU területfejlesztési törekvései a fenntarthatóság tükrében 

 

A társadalmi-gazdasági tevékenység térben és idıben zajlik, aminek szerves 

következménye, hogy nem független a területi sajátosságoktól, s azok alapvetıen 

befolyásolják a fejlesztési lehetıségek spektrumát. A területfejlesztési tevékenységek körét 

képezi a terület- és településrendezés, az állam és a vállalkozások gazdaságfejlesztı 

tevékenységének területi szabályozása, irányítása, valamint a közigazgatási területszervezés 

és az önkormányzatok fejlesztése, finanszírozása. (Illés, 2006) 

Hannoverben a Regionális Tervezésért Felelıs Miniszterek Európai Konferenciájának 

(CEMAT6) 2000 szeptemberében értekezletén került elfogadásra „Az európai kontinens 

fenntartható területfejlesztési irányelvei” elnevezéső dokumentum. A konferencián 

meghatározott irányelvek kiemelik az emberi jogok és demokrácia területi dimenzióját, s 

olyan területfejlesztés-politikai célkitőzéseket helyeztek a középpontba melyek 

elısegíthetik, hogy az életszínvonal elfogadható szintet érhessen el valamennyi 

tagállamában, ami összhangban áll a fenntartható, élhetı település modelljével. 

Mindemellett az európai sokféleség – a történelmi eseményeknek és földrajzi jellemzıknek 

köszönhetı magas fokú diverzitás – megırzésében látja a demokrácia kulcsát, amit a 

szubszidiaritás és reciprocitás (kölcsönösség) elvei is alátámasztanak. Lényeges eleme a 

koncepciónak, hogy az irányelvek elısegítsék egy adott terület társadalmi - gazdasági 

igényeit, követelményeit annak természeti-környezeti, ökológiai és kulturális funkcióival, 

                                                                                                                                                     
5 Imponderábiliák: nem mérhetı, mégis ható, illetve hatásukkal jelen lévı tényezık. 



12 
 

mindezt pedig oly módon, hogy egy hosszú távú, széleskörő és kiegyensúlyozott 

területfejlesztést tegyenek lehetıvé.  

Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP7) mintegy 200 oldalas dokumentuma 

az Európai Unió területének kiegyensúlyozott és fenntartható fejlıdése felé alcímet viseli, s 

1999 májusában Potsdamban a  Területtervezésért Felelıs Miniszterek Informális 

Tanácskozásán került elfogadásra. Az ESDP szerint az Európai Unióban kiegyensúlyozott 

és fenntartható fejlıdés csak oly módon érhetı el, ha a helyi viszonyoknak megfelelıen 

határozzák meg a célok súlyát és egymáshoz főzıdı kapcsolatát. Ez a kijelentés teljes 

mértékben összhangban áll a tanulmány gondolatiságával. 

Arra a kérdésre, hogy a régiók hogyan segíthetik egy fenntartható Európa építését a 

Regionális Fejlesztési Programok Zöldítése (GRDP8) elnevezéső törekvés próbál meg 

választ találni. A 2007-2013 közötti tervezési idıszakra a fenntartható fejlıdés mint a 

Kohéziós Politika egyik legfontosabb alapelve került megerısítésre. Ehhez kötıdve 

regionális szinten a GRDP keretében összeállított eszközrendszer nyújthat segítséget a 

környezeti szempontok regionális fejlesztésbe történı integrálásához, mely elısegítheti a 

fenntarthatóság felé való elmozdulást. Mindezen túlmenıen a régiók számára nem utolsó 

szempont az sem, hogy az EU 1083/2006-os rendelete a Strukturális Alapokról a környezeti 

fenntarthatóságot a regionális finanszírozás kulcsfontosságú tényezıjévé tette. A GRDP a 

környezetet mint a gazdaság mozgatórugóját értelmezi, mely eltér  a hagyományos 

társadalmi-gazdasági-környezeti kapcsolatrendszer értelmezésétıl, s közelít a 

környezetgazdaságtan nézıpontjához. Fontosnak tartják ama tény hangsúlyozását, hogy a 

környezetvédelem képes gazdasági elınyt, hasznot teremteni, s elısegíti a fenntartható 

fejlıdés folyamatát.  

A GRDP keretében a különféle lehetıségeket szolgáló eszközrendszer fıbb pontjai a 

következık: 

� gazdasági elınyök összefoglalása és ismertetése; 

� partnerség mint a fenntarthatóság eszköze; 

� hálózatok kialakítása a környezetvédelem integrációjának elısegítésére; 

� SKV (Stratégiai Környezeti Vizsgálat) elınyei a jogi elıírások betartásán 

túlmenıen; 

� projektek zöldítése a gazdasági növekedésért és munkahelyteremtésért; 

                                                                                                                                                     
6 CEMAT = Conférence Européenne des Ministres responsable de l'Aménagement du Territoire 
7 ESDP: European Spatial Development Perspective 
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� zöldebb mezıgazdasági és vidékfejlesztési programok; 

� fenntartható közösségek fejlıdése (városok és települések zöldítése). 

 

 Számtalan elınye lehet annak, ha a környezetet állítják a gazdasági törekvések 

középpontjába, s fontos ezek tudatosítása a programalkotók és döntéshozók körében is, 

amihez hozzá járulhat a GRDP kezdeményezése is. A környezeti erıforrások megırzése 

gazdasági /az erıforrás-felhasználás javuló hatékonyságára gondolva/ és társadalmi 

elınyökkel járhat, figyelembe véve az életminıség javulását a pozitív környezeti 

hatásoknak köszönhetıen. A környezetgazdálkodásban tevékenykedık fejlıdése magával 

vonja a helyi gazdaság felélénkülését, munkahelyek teremtését. Az új szaktudás létrejötte a 

vállalkozásokra költség- és kockázatcsökkentı, innovációt ösztönzı hatással lehet. A 

környezetvédelmi szempontok alkalmazása – a helyi sajátosságoknak megfelelıen – 

például a piaci rések és védjegyek kialakításával növelheti az adott terület 

versenyképességét. Már önmagában a környezet terhelésének, szennyezésének csökkentése 

is kockázat mérséklı, javítja az életminıséget, az egészségügyi jellemzıket, s így 

összességben javíthatja a régió vonzerejét. 

Az európai tapasztalatok alapján megállapítható (GRDP, 2007), hogy a hatékony 

partneri együttmőködés hozzájárul a regionális fejlesztési programok megvalósításához. Az 

ajánlás részletesen foglalkozik többek között a partnerség elvéhez kötıdıen a jogi és 

politikai háttérrel, továbbá annak elınyeit is felsorakoztatja, valamint vázolja annak 

folyamatát, hogyan lehetséges jó partnerséget kialakítani, s ezt különbözı gyakorlati 

példákkal támasztja alá. A partnerség összességében segítheti a források jobb 

igénybevételét, támogatja a demokratikus döntéshozatali folyamatot, a korrupció 

megelızésének egyik eszköze is, s ezen túlmenıen fontos szerepet játszhat a helyi 

igényekre irányuló programok kialakításában, hiszen megfelelı információáramlás 

biztosítása nélkül az lehetetlen. 

A hálózatok fontossága azzal indokolható, hogy azok segíthetik a fejlesztési 

programok zöldebbé tételében akár a gazdasági fejlesztéseken, akár a környezetvédelmi 

témákon tevékenykedı szereplıket, így elısegítve a közöttük lévı konszenzus, összhang 

megteremtését. Olyan együttmőködésekre, hálózatokra gondolhatunk, melyek nemzetközi, 

nemzeti, regionális szinteken egyrészt segítik a különbözı programok érintettjei közötti 

                                                                                                                                                     
8 GRDP:Greening Regional Development Programmes 
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információ-, és tapasztalat cserét, másrészt koordinálják a fejlesztési programok 

tevékenységeit. 

Az EU-ban a Stratégiai Környezeti Vizsgálat azon regionális fejlesztési tervek és 

programok esetén kötelezı, amennyiben azok a 2001/42/EK rendelet hatálya alá esnek. 

Lényege, hogy a döntéshozói folyamatokban a kezdetektıl szerepeljenek a környezeti 

szempontok a társadalmi és gazdasági témák mellett, elımozdítva az innovációt és a 

fenntartható fejlıdést.  

A projektek zöldítésétıl várható elınyök az alábbiak:  

� növelik a régió versenyképességét a minıség tekintetében; 

� regionális támogatások elnyerésében elınyös a környezeti hasznok 

felsorolása; 

� pénzmegtakarítások érhetık el (kevesebb erıforrás és energia 

felhasználásával); 

� környezettudatos fogyasztói réteg kialakulásának elısegítése, innovatív 

módszerek elterjesztésével; 

� környezeti kockázatok csökkentése.  

 

Európában évente több milliárd eurót költenek regionális fejlesztésre, gazdasági és 

társadalmi kohézióra, így jó lehetıség kínálkozik a fenntarthatóság érvényesítésére és a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra. A fenntarthatóság dimenzióit nem figyelembe 

vevı terület- és gazdaságpolitika eredményeképpen, különösképpen a természeti-környezeti 

szempontok mellızésének következtében egyre inkább kirajzolódhatnak különbözı 

problémás területek (regionálisan szennyezett térségek, romló életminıségő közösségek, 

ipari zónák stb.). (Bulla-Mozsgai-Pomázi, 2007) 

A zöldebb mezıgazdasági és vidékfejlesztési programokra való törekvés fontosságát 

támasztja alá az a tény is, hogy az Európai Unió területének mintegy fele mővelés alatt álló 

terület. A 2007-2013-as idıszakra vonatkozó vidékfejlesztési politika a vidéki területek 

fenntarthatóságának javítását tőzte ki célul. A GRDP megállapítása szerint a jelenlegi 

vidékfejlesztési politika zöldítésére vonatkozó tapasztalatok igen hiányosak.  

Számos esetben az agrárpolitika a termelést kizárólag a környezeti célok 

költségoldaláról tekinti, s nem veszi figyelembe azokat az új lehetıségeket, melyek a 

fenntarthatóbb gazdálkodás irányába való elmozdulásból fakadnak. Igaz, hogy még nem 

vették figyelembe a mezıgazdasági termékek fokozott energetikai célú hasznosítását és a 

változó klímát sem. A Közös Agrárpolitika a fenntartható fejlıdés folyamatának 
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elısegítéséhez a támogatások növelésével járul hozzá például olyan területeken mint az 

egészséges, minıségi termékek, környezetbarát – fenntartható termelési eljárások 

(biogazdálkodás), megújuló nyersanyagok használata, biodiverzitás védelme. A 2007-es új 

EMVA9 Rendelet 3. tengelye az életminıség és a vidéki gazdaságok diverzifikációjának 

javítása, mely olyan intézkedéseket tesz lehetıvé, amelyek javítják és fejlesztik a vidéki 

környezet minıségét. Az intézkedések érinthetik például a gazdaságok bioenergia 

termelését, a biomasszára épülı távfőtést, a vidéki önkormányzatok fejlesztését, a vidéki 

örökség megırzését, a vidéki népesség alapvetı szolgáltatásait is. A Rendelet 4. tengelye a 

LEADER10 program, – valójában módszertani – amely a „bottom-up”, vagyis a helyi 

kezdeményezéső fejlesztési stratégiákat támogatja, ami a helyi emberekkel, a speciális 

viszonyokhoz, adottságokhoz, jellemzıkhöz illeszkedik (erısségek – gyengeségek, helyi 

szükségletek stb.), mégpedig oly módon, hogy figyelembe veszi a versenyképesség, a 

környezet és az életminıség hármas célkitőzését. 

A fenntartható jövı szempontjából nem kevésbé fontos terület a városok, települések 

zöldítése, fenntarthatóbbá, vagyis élhetıbbé tétele, melyben természetesen fontos szerepet 

játszanak a helyi döntéshozók. A környezetszennyezés, a túlnépesedés, a magas fogyasztás, 

hulladékkeletkezés, lég- és zajszennyezés, agglomerációs, közlekedési gondok stb. mind 

megoldásra váró problémák. Ehhez szorosan kötıdik a fenntartható közösség igénye, mely 

olyan közösség, ahol hatékonyan tudják felhasználni az erıforrásokat, és a gazdasági 

eszközöket ökológiai és társadalmi innováció, a jólét biztosítása, a környezetvédelem és a 

társadalmi kohézió elérése céljából. Mindehhez nélkülözhetetlen egy társadalmi-gazdasági 

paradigmaváltás, mely megérti és elfogadja a fenntartható fejlıdés gondolatiságát, s ezen 

túlmenıen az együttmőködésre alapozott gyakorlati megvalósítását sem tartja lehetetlennek. 

Ehhez a témakörhöz kötıdıen célszerő megjegyezni, hogy a 2007-2013-as idıszakra 

vonatkozó Kohéziós Politika keretében három új EU-s finanszírozási formát hoztak létre, 

melyek e következık: 

� JESSICA11: a városi övezetek fenntartható befektetéseinek támogatási 

lehetıségeit tartalmazza, a városok megújulására és projektek kidolgozására. 

                                                 
9 EMVA: Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
10 A LEADER  rövidítés a francia elnevezés kezdıbetőibıl származik („Liasion Entre Actions pour le 
Development de l'Economie Rurale”). Jelentése magyarul: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági 
fejlesztése érdekében. 
11 JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
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� JEREMIE12: a mikro- és középvállalkozások számára nyújt finanszírozási 

lehetıséget. Nemcsak a kisvállalkozások versenyképességének a javítása a cél, 

hanem, fenntarthatóságuk elérése.  

� JASPERS13: szaktudást és forrásokat biztosít a hatóságok számára a 2007-2013-

as idıszakra vonatkozó új Konvergencia Célkitőzés által megcélzott régiók 

számára. Cél az elfogadásra beadott projektek mennyiségi, minıségi javítása. 

 

A GRDP európai hálózata 17 partnerbıl áll, amelyben Magyarország is képviselteti 

magát a Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Központ által, 

illetve részben a Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) 

szervezetén keresztül, melynek központja Szentendrén található. A 20 társult partner közül 

a GRDP együttmőködésnek egy magyar résztvevıje van, mégpedig az Észak-alföldi Régió. 

A közölt szemelvényekbıl jól látható, hogy a területfejlesztési törekvések nem 

foglalkoztak „az ajtón kopogtató” klímaváltozással, de nagy hiba lenne nem felismerni a 

területfejlesztési lehetıségek és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

összehangolásának fontosságát.  

 

1.3. A magyarországi területfejlesztésrıl fenntarthatósági nézıpontból 

 

Hazai vonatkozásban az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) fenntartható 

fejlıdés értelmezése nyújt kapaszkodót. A fenntartható területi rendszerekben ugyanis 

olyan gazdasági folyamatok zajlanak, amelyek nem veszélyeztetik a helyi természeti és 

épített, kulturális környezetet, nem okozzák az erıforrások kimerülését, mindemellett 

magas szinten lehetıvé teszik a társadalom létfeltételeit. A területfejlesztési politika 2020-ig 

öt fı célkitőzést fogalmazott meg, mely a harmonikus területi szerkezet és rendszer, illetve 

a kiegyensúlyozott területi fejlıdéshez szükségesek. A középtávú célokat pedig hét pontban 

foglalták össze a 2013-as idıszakra vonatkozóan: 

(1) versenyképes budapesti metropolisz térség megteremtése; 

(2) a régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerısítése és a városhálózati 

kapcsolatrendszer fejlesztése; 

(3) elmaradott térségek, külsı és belsı perifériák felzárkóztatása; 

                                                 
12 JEREMIE: Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
 
13 JASPERS: Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions 
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(4) országos jelentıségő, integrált fejlesztési térségek és tématerületek; 

(5) határ menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttmőködések 

erısítése; 

(6) rurális térségek területileg integrált fejlesztésének prioritásai; 

(7) a szakpolitikák számára megfogalmazott területi prioritások. 

 

Valamennyi középtávú célhoz megfelelı klímaalkalmazkodást szükséges társítani, ami 

csak differenciáltan történhet, hiszen a problémák, következésképpen a megoldások sem 

lehetnek egységesek. (Lásd például Budapestet és a kis falusi településeket.) Esetünkben 

országos jelentıségő, de rurális térség településeirıl van szó. Ezért a középtávú célok közül 

azokat ismertetjük részletesebben, melyek közvetlenül érintik a mintaterületet. Tisza-tavi 

térség települései esetén az „országos jelentıségő, integrált fejlesztési térségek” elıirányzat 

válik hangsúlyossá. Ugyanis abban elsı helyen a Balaton térsége szerepel, a másodikban 

pedig a Tisza-tavi térség, harmadikként a Duna mente, a következı két pontban a 

termálvízkincsnek és a megújuló energiaforrásoknak tulajdonítanak kiemelt fontosságot. 

A koncepcióban szerepel a Tisza-tavi térség fenntartható felzárkóztatása. A Tisza-

térség esetében a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése által érintett területek, 

valamint a Tisza-tó üdülıkörzete jelenti a lehatárolást.  

Az alábbi célok elérését fogalmazták meg az OTK-ban ezzel kapcsolatban: 

� a Tisza-menti térség védett természeti és kulturális örökségének megırzése és a 

hasznosítása; 

� a Tisza-menti térség vízgazdálkodási rendszerének14 kiépítése és ennek 

következményeként a megfelelı tájhasználathoz kapcsolódó erdészeti, 

mezıgazdasági tevékenység kialakítása; 

� a helyi termelıi, szolgáltatói együttmőködések ösztönzése, jelentıs kulturális, 

táji értékekkel rendelkezı területeken a turizmus, kiemelten ökoturizmus 

fejlesztése; 

� a helyi szereplık összefogása, a partnerségek támogatása, a foglalkoztatás 

bıvítése, a nem foglalkoztatottak munkaerı piaci integrációjának támogatása a 

foglalkoztathatóságuk javításával; 

� az árvíz, belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak integrált kivédése, 

megelızése, ártéri tájrehabilitáció; 

                                                 
14 Természetes árapasztó tározók és hullámterek. 
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� a Tisza turisztikai, valamint személy- és teherhajózási lehetıségeinek – 

környezeti szempontokat integráló – megteremtése a kapcsolódó 

infrastrukturális hátterrel együtt. 

 

További kérdésként merülhet fel, hogy a célok mennyiben veszik figyelembe a valós 

állapotot, helyzetet és lehetıségeket. Teljesen nyilvánvaló továbbá az is, hogy a célokat 

érzékenyen érinti a klímaváltozás, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a vizsgált 

térségben a jövıbeni fejlesztésekben kiemelt szerepe lehet a terület termálvíz kincsének, 

mely szintén az országos jelentıségő fejlesztési tématerületek kategóriájába tartozik, 

akárcsak a megújuló erıforrások részarány növelésének célkitőzése.  

A Tisza-tavi térség kiemelt kezelését – az említetteken túlmenıen – olyan 

problémakörök együttes megoldásának szükségessége is alátámasztja, mint például a 

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének célkitőzései; a vidékies térségek halmozódó 

társadalmi-gazdasági hátrányai; az árvíz, belvíz, aszály, melyek szorosan kapcsolódnak az 

extrém idıjárási jelenségek gyakoriságának várható növekedéséhez. (Csete M., 2008b) 

 

1.3. Regionális politika, területfejlesztés az éghajlatváltozás tükrében 

 

Európában jól idızített, költséghatékony, az igényekhez igazított alkalmazkodási 

intézkedésekkel lehet mérsékelni, illetve elkerülni az éghajlatváltozás káros hatásait. A 

klímaváltozáshoz való igény regionális és területi ügy is. (Uhel – Isoard, 2008)  

A klímaváltozás várható hatásai Délkelet-Európát, a mediterrán térséget és Közép-

Európát érintheti a legérzékenyebben. (Uhel – Isoard, 2008; SEG, 2007) Lényeges a kellı 

idıben történı alkalmazkodás lehetséges lépéseink meghatározása, mégpedig azért, hogy a 

társadalomnak a lehetı legkisebb árat kelljen fizetni a klímaváltozásért.  

Lényeges kihívást jelent a témában az éghajlatváltozás regionális szintő hatásainak 

tudományos megalapozása, a legjobb alkalmazkodási módszerek kidolgozása érdekében. A 

jelenlegi tudásszint nem elégséges akár uniós, akár nemzeti szinten stratégiai és 

összehangolt fellépés kivitelezésére. Az alkalmazkodási törekvések esetében bevált 

gyakorlatok közös adatbázisban szerepeljenek, amire kiváló példa az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség (EEA15) kezdeményezése, amely a tagállamok vízügyi 

vonatkozású esettanulmányainak közös adatbázisba győjtését célozza.  

                                                 
15 EEA: European Environment Agency 
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Az INTERREG közösségi kezdeményezés keretében zajló ESPACE16 (Európai 

Területfejlesztés: alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz) és BRANCH17 (A biodiverzitás 

alkalmazkodási igénye Észak-Nyugat-Európa változó éghajlatához) projektek a kevés 

pozitív példa közé tartoznak abban az értelemben, hogy a kutatási eredményeket 

közérthetıen ismertették meg nemcsak a szakpolitika képviselıvel, hanem magukkal az 

érdekeltekkel is. Az ESPACE projekt keretében ajánlásokat fogalmaztak meg az 

alkalmazkodás témakörében azon szakpolitikusoknak, akik a klímaváltozás vízgazdálkodási 

területrendezésre gyakorolt hatásaival foglalkoznak. Kiemelendı, hogy a projekt keretében 

a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást a területfejlesztés egyik céljaként fogalmazták 

meg. 

A területi és regionális fejlesztésben is egyre nagyobb figyelmet szentelnek az 

éghajlatváltozásnak. Az EU tagállamok területfejlesztésért felelıs miniszterei 2007 

májusában, Lipcsében megállapodtak a „Területi kohézióra vonatkozó cselekvési tervrıl” 18, 

melyben kiemelt szerepet jutott a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kérdésének is. 

A klímaváltozáshoz kapcsolódó folyamatok többféle területet (levegı, víz, talaj, 

biodiverzitás stb.) és ágazatot érintenek, az energia valamilyen módon mindegyikhez 

köthetı. A regionális fejlesztésben szintén központi szerepet játszik a fenti kihívás, mely 

egyben lehetıségeket is rejthet magában az európai régiók számára foglalkoztatás és 

innovációs kapacitásuk tekintetében. 

  

1.5. A fenntarthatóság és a klímaváltozás összefüggései 

 

Mind a fenntarthatóság, mind a klímaváltozás vizsgálatában, egyfajta holisztikus 

megközelítés szükséges, a legkülönbözıbb összefüggések feltárása, valamint a megoldások 

elérése érdekében. Napjainkban a szakmai körökben már közismertté vált az IPCC közlése 

nyomán, hogy a klímaváltozás legnagyobb kockázata a fenntarthatóságot érinti, de a 

megállapítás nem váltott ki erıteljesebb visszhangot Magyarországon. A VAHAVA19 

Jelentés szerencsére behatóbban foglalkozott a klímaváltozás – fenntarthatóság – 

települések – mitigáció – adaptáció problémakörével. (Láng I.–Csete L.–Jolánkai, 2007) 

                                                 
16 ESPACE: European Spatial Planning: Adapting to Climate Change 
17 BRANCH: Biodiversity Requires Adaptation in Northwest Europe under a Changing Climate 
18 ’Territorial Agenda of the European Union’ 
 
 
19 A VAHAVA mozaikszó, amit a „változás – hatások – válaszok” szavak elsı két betőjébıl képezték. Az 
MTA-KvVM közös kutatási projektje így vált ismertté hazánkban 2003 és 2006 között. 
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Ennek ellenére a rendelkezésre álló ismeretek igen szerények. Mindemellett az IPCC 

legutóbbi Értékelı Jelentésében szerepel, hogy a fenntartható fejlıdés megvalósítása a 

klímaváltozás mérséklésének elınyére is válhat. (IPCC 2001, 2007) 

A „Klímaváltozás közgazdaságtana” címmel megjelent Stern Jelentés egyik fı 

következtetése szerint a korai, határozott cselekvés várható hasznai nagyobbak, mint a 

költségei. (Stern, 2006) Az éghajlatváltozás alapvetıen befolyásolja a jövıbeni gazdasági 

fejlıdést. A tanulmányt a mitigáció és adaptáció viszonyának tükrében vizsgálva a 

következı megállapításokra bukkanhatunk. Stern szerint a mitigációra irányuló 

befektetések olyan befektetések, amiket a jelenlegi és a következı évtizedekben felmerülı 

megelılegezett költségeknek kell tekinteni, amely segít a jövıbeni következmények 

kockázatainak elkerülésében. Az adaptáció, alkalmazkodás pedig az egyetlen olyan, a 

hatásokra alkalmazható válasz, ami megoldást jelenthet az elkövetkezendı évtizedekben, 

mielıtt a mitigációs intézkedéseknek meglenne a hatásuk. Ezt sok országban nem ismerik 

fel. Célravezetı, ha nem arról vitatkoznak, hogy melyik fontosabb. A VAHAVA projekt is 

ezt az álláspontot követte és gyakorlati javaslatokra jutott. Az adaptáció tulajdonképpen egy 

olyan interszektorális és határokon átívelı témakör, mely átfogó integrált megoldást 

igényel. (EEA, 2008) 

IPCC Negyedik Értékelı Jelentése (2007) foglalkozik a települések szerepének 

megítélésével is, melyeknek egyre növekvı fontosságot tulajdonítanak, s a különbözı 

szolgáltatások biztosításáért felelıs, a helyi érdekeltek széles körét megszólítására alkalmas 

testületként tünteti fel. Magyarországon a klímaváltozás és fenntarthatóság témakörében 

bonyolítja a helyzetet a hazai településszerkezet, mert a több mint 3200 település között 

kiemelkedı a kistelepülések magas aránya, s nagyhatárú települések körében elhelyezkedı 

tanyák nagy száma. További sajátosságként megemlíthetı az Európában egyedülállónak 

nevezhetı a széles körő kötelezı feladatokkal, felelısséggel rendelkezı viszonylag 

elaprózott önkormányzati rendszer. Általános problémaként fogalmazható meg, a kötelezı 

önkormányzati feladatokból adódó túlterheltség és a forrásszerzés nehézsége a fakultatív 

feladatok ellátására. Súlyos probléma a helyi önkormányzatok eladósodottsága. Az EU 

átlaghoz képest hazánkra jellemzı a vidékies területek magas aránya, melyek érzékenysége 

és sérülékenysége bizonyos szempontból fokozottabb, mint más területeké. (Branner–Csete 

M., 2005; Szlávik–Csete M., 2005 ) 

A klímaváltozás – fenntarthatóság témakörében két hármas célrendszer észlelhetı, 

egyrészt a környezeti-társadalmi-gazdasági dimenziók összehangolásában, másrészt a 

mitigáció-adaptáció-klímatudatosság hármasában. Az alapvetı adottságok, helyzet 
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feltérképezése és az attitőd megismerése szükséges ahhoz, hogy az egymást erısítı, 

szinergikus hatások az érintettek számára egyértelmőbbé váljanak, s a tervezett ill. 

kialakított koherens stratégia mőködıképes lehessen. 

Magyarország Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Stratégiáját (NFFS, 2007) klíma és 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáját (NÉS, 2008) fenntarthatósági szempontból vizsgálva 

arra juthatunk, hogy egyrészt a NÉS-ben a fenntarthatóság szerepel az alapelvek között, 

továbbá összesen mintegy tizenegyszer az egész dokumentumban. A vezetıi összefoglaló 

szerint, pedig illeszkedik a kormány által a 1054/2007 (VII.9.) Korm. határozatban 

elfogadott NFFS-hez is, másrészt az NFFS-ben a célok, prioritások között szerepel a 

klímaváltozás, akárcsak az EU 2006-ban Megújított Fenntartható Fejlıdési Stratégiájában. 

A cselekvési tervben pedig az alábbiak szerepelnek ezzel  összefüggésben: 

leghangsúlyosabb energiahatékonyság, a környezet-egészségügyi hatások, mezıgazdasági 

és vízgazdálkodási kérdések, katasztrófavédelmi feladatok, biztosítási rendszer 

felülvizsgálata, riasztási és tájékoztatási rendszer fejlesztése. A 2006. júniusi Európai 

Tanács következtetései az EU, a tagállamok, a civil társadalom és a vállalkozások közötti új 

partnerség kezdetét jelezték, melynek célja a fenntartható fejlıdés célkitőzéseinek közös 

munkával történı elérése.  

A Magyar Országgyőlés 2007-ben határozott a fenntartható fejlıdés tervezésérıl, 

feladatairól, s több más mellett létrehozta a Fenntartható Fejlıdési Tanácsot (100/2007. 

(IX.14.)OGY). A magyar jogrendben a jövı nemzedékek ombudsmanja, aki a 

fenntarthatósági nézıpontok érvényesülési lehetıségeinek megvalósulási esélyeit erısíti.
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2. A FENNTARTHATÓSÁG VIZSGÁLATA A TISZA-TÓ KÖRNYEZE TÉBEN 

LÉVİ TELEPÜLÉSEKEN  

 

2.1. A vizsgált terület a „természeti régiókban”  

 

A természeti környezet és a természeti erıforrások – amelyek a természeti környezet 

emberi szükségleteket kielégítı részei – megırzése, regenerálása és terhelésének 

mérséklése, illetve megszüntetése a fenntarthatóság kulcskérdése.  

 

a) A Tisza-vidék mint ökológiai folyosó a Kárpát-medencében 

 

A Tisza folyó a forrásától a torkolatáig mintegy 966 km hosszúságú. Vízgyőjtı területe 

döntıen öt közép-kelet-európai ország (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia és 

Magyarország) területén található, mintegy 157 000 km2  kiterjedésben.  

Az EU 2000/60/EK irányelve írja elı vízgyőjtı gazdálkodási terv készítését a vízgyőjtı 

területekre, mely terveket 2010-ig kell elkészíteni. Ez elısegítheti, hogy a folyó vízgyőjtı 

területén élık figyelembe vegyék egymás érdekeit, s a fenntarthatóságot elısegítı 

vízgazdálkodást és termelést folytassanak. Tulajdonképpen ez Magyarország és azon belül 

pedig az Alföld egyik stratégiai kérdése, melynek áttekintését „A Tisza és vízrendszere” 

címő, az MTA Társadalomkutató Központjában által készített tanulmány tartalmazza. 

(Teplán, 2003) Megállapítják, hogy a többi európai nagy vízfolyáshoz hasonlítva a Tisza és 

környezete, annak ellenére, hogy az utóbbi 150 évben ezt a területet is sok antropogén hatás 

érte, de még mindig az egyik legtermészetesebbnek tekinthetı! A Kárpát-medencében a 

Tisza-völgye európai jelentıségő ökológiai folyosó szerepét tölti be, melynek mentén 

egymással összefüggı tájak találhatóak. Ezért minden lehetséges beavatkozás, tervezés és 

fejlesztés csak a fenntarthatóság elvének mérlegelésével történhet. Tekintettel arra, hogy a 

Tisza mint természeti, tájökológiai érték, jelentısége a jövıben csak felértékelıdhet. Az 

ökológiai folyosó mentén történı együttmőködés kialakítása azért is fontos, mert a Tisza 

nemcsak a biológiai sokféleség gazdag tárháza, hanem jelentıs haváriatényezı is, amelynek 

kockázata összefogással nagymértékben csökkenthetı. Az árvízi és környezetvédelmi 

veszélyek megelızésének elmaradása nagymértékben korlátozhatja a többi fejlesztési 

lehetıségek kilátásait. 
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A Tisza-tóra elınyösen érvényesíthetı az irányelvbıl az a részlet, mely kimondja, hogy 

„ A víz más termékektıl eltérıen nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amit 

megfelelıen kell óvni, védeni és kezelni.” (Alföldi, 2005) 

 

b) A Tiszai-Alföld nagytáj 

 

A Tisza természetesen a Kárpát-medencén belül az Alföld ökológiai tengelye is, 

amelynek megırzése a jövı generációk érdekei miatt is fontos. A folyó és holtágainak 

környékén még olyan élıhelyek találhatók, melyek a szabályozás elıtti Tisza élıvilágát, 

élıhelyeit idézik. A Tisza-völgy az ország területének 15, 5 %-át teszi ki, valamint itt él a 

lakosság 12, 5 %-a. A Tisza-völgyben elsıdleges a mezıgazdasági célú földhasználat. A 

mezıgazdasági foglalkoztatottak aránya magasabb az országos átlagnál, melynek a ’90-es 

évtizedben az ezen területen foglalkoztatottak mintegy háromnegyede vált munkanélkülivé. 

A Tisza mentén jelentıs számú és kiterjedéső válságterület található (Teplán, 2003).  

Az Alföld, a Tisza-völgy válságos helyzetébıl való kilábalás iránytője a 

fenntarthatóság, akár az általános fejlesztésrıl, gazdaságfejlesztési térrıl, különlegesen 

kezelendı agrártérségrıl, a természetközeli turizmus paradicsomáról, táji-szellemi, 

kulturális örökségrıl, hajózó útról vagy jelentıs haváriatényezırıl van szó.  

Megjegyezzük, hogy bármely, az elızıekben említett fejlesztési területet vizsgáljuk, 

annyi bizonyos, hogy a Tisza menti önkormányzatok, a helyi közösségek, lakosság, 

értelmiség fontos szerepet töltenek be, mint a lehetséges fejlesztési ajánlások legfıbb 

kezdeményezıi és kedvezményezettjei a fenntartható Tisza-vidék létrehozásában. 

A Tisza mentén összesen 25 kistérség és 441 település található. Önálló, sajátos 

településrendszerrıl nem lehet beszélni, viszont változatos térszerkezeti sajátosságról, 

sokarcúságról annál inkább. Megfelelı fizikai összeköttetés, közlekedés kialakítása nélkül 

elképzelhetetlen versenyképes egységek létrehozása. Természetesen a településközi 

partnerség, a kölcsönös elınnyel járó kapcsolatok erısítése is jótékony hatású lehetne, de 

erre sajnos csak elenyészı példát találhatunk.  Mindezeket segítheti a Vásárhelyi Terv 

Továbbfejlesztése (VTT), melynek elsıdleges célja ugyan az árvízi veszélyeztetettség 

csökkentése, de egyben sokoldalú hatása miatt újszerő fejlesztési projektté is alakítható, 

amely a térség leszakadásának megakadályozására majd felemelkedésére irányul.  
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c) A Közép-Tisza vidék és a Tisza-tavi térség 

 

  A Tiszai-Alföld részeként, a Tisza mentét tekintve ez a terület „belsı periféria” jellegő. 

S ami meglepı, hogy ezt még a Tisza-tó idegenforgalmi potenciálja sem bizonyult 

képesnek befolyásolni. A Tisza-tavi turizmusra alapvetıen a kettısség a jellemzı, egyrészt 

a fürdı- és vízi sportcentrumok zsúfoltsága, másrészt a felfedezetlen idegenforgalmi 

területek feltáratlansága. Éppen ebbıl a kettısségbıl adódik a távlati cél, a fenntartható 

turizmus.  

A Tisza-tó vidékén a Bükki Nemzeti Park felügyelete alá tartozó Hevesi-síkot a 

Kiemelten fontos Környezetileg Érzékeny Területek közé sorolják (Kerekes–Kis, 2003). A 

Tisza-tónál a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó mintegy 2500 hektárnyi területen 

található a Tisza-tavi Madárrezervátum, melyet a világörökség részeként tartanak számon 

és nemzetközileg elismert vízimadár élıhely. Déli határát a Füzesabony – Debrecen 

vasútvonal, nyugati és északi határait gátak jelölik, keleten pedig Tiszafüred. Ezek értékek 

és az ott élıknek, amennyiben ebbıl nem tudnak gazdasági elınyöket kovácsolni, akkor 

valójában korlátok is. 

A térség jövıbeni lehetıségeiben számolni célszerő a klímaváltozás várható hatásaival 

is. Az 2. ábra szemlélteti, hogy a klímaváltozás igen érzékenyen érintheti a Balaton és 

vízgyőjtı területét, a Sió völgyét valamint a Tisza és Alföld vidékét, melyben a vizsgált 

térség is elhelyezkedik. Az IPCC Negyedik Értékelı Jelentése (2007) szerint a hımérséklet 

emelkedése a tavak vízminıségét negatívan befolyásolja. Egy tanulmány szerint a 

klímaváltozás negatív hatásai erısebbek lehetnek, mint a lokális humán tevékenységek 

negatív hatásai (pl. túlhalászás stb) (O’Reilly et al, 2003). 
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 2. ábra  Magyarország nagy klímaérzékenységő régióinak földrajzi elhelyezkedése 
                 Forrás: Bartholy-Pongrácz-Mattyasovszky-Schlanger (2004) 
 

Valószínősíthetı a Tisza vízhozamának csökkenése is. Ez mindenesetre jelzi, hogy a 

térség önkormányzatainak és vállalkozóinak számolniuk kell a várható egészségügyi, 

élelmiszertermelési és -ellátási, ivóvíz és energia igények kielégítési problémáival, az 

ezekre való felkészüléssel, a lehetséges károk megelızési programjaival. 

 

2.2. A vizsgált terület komplex, társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzıi 

 

A témakör rendszerszerő megközelítése érdekében elsı lépésben – támaszkodva a 

helyszíni tapasztalataimra – nagyobb összefüggésekkel kívánom érzékeltetni a Tisza-tó és 

környezı településeinek helyzetét, differenciált körülményeit. Mindenekelıtt az igazgatási 

és a statisztikai-tervezési egységek közötti elhelyezkedését, majd a természetföldrajzi 

rendszerben betöltött szerepét, ezt követıen a gazdasági-társadalmi komplex mutatók 

alapján elfoglalt helyét kívánom megvilágítani. Ezt nemcsak az objektív helyzet 

megközelítése miatt véltem fontosnak, hanem azért is, mert a késıbbi részletes 

vizsgálatokhoz is támpontul szolgáltak.  

A Tisza-tó – Kiskörei duzzasztómő és víztározó, továbbá a Tisza II. vízlépcsı és öntözı 

rendszerei néven is nevezett – elhelyezkedése meglehetısen elınytelen annyiban, hogy 

sokféle mesterséges és természetes határ közé ékelıdve, egy igazi gondviselı, „fı felelıs” 
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nélkül helyezkedik el.  Igaz, a táji sokszínőség bizonyos elınyökkel is kecsegtet, ha sikerül 

létrehozni és mőködtetni a tó napjait és jövıjét szolgáló szervezeti-intézményi hátteret, 

hálózatot ami szerencsére részben már megalakult. 

A Tisza-tó két, a „nyugat-keleti” lejtın elhelyezkedı, minden gazdasági mutatójában – 

különösen a foglalkoztatásban kedvezıtlen – Észak-magyarországi Régió és az Észak-

alföldi Régió közé ékelıdve helyezkedik el. (3. ábra) Az EU-s régiók egy fıre esı GDP20-

je alapján megállapítható, hogy a hét magyar régióból csak egy haladja meg az uniós átlagot 

(Közép-Magyarország: 105,5 %), a többi hat viszont a 75 százalékos átlag alatt van. A 20 

legszegényebb régió közé három magyar is bekerült (17. helyen Észak-Alföld, 18. Észak-

Magyarország, 20. Dél-Alföld). A két legszegényebb EU-s régió egy bolgár és egy román 

terület. 

 

 

3. ábra  A Tisza-tó régiók, megyék és kistérségek közé ékelıdése 
Forrás: saját szerkesztés (Csete M., 2004) 

 

A Tisza-tó térsége négy megyével érintkezik – Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar –, amit tovább differenciál 11 kistérség, melyek 

kísértetiesen hasonlítanak a régebbi térképeken látható és megszőntetett járások határaihoz. 

Így a Tisza-tó és környezetének helyzetében és kilátásaiban nemcsak két régió, a négy 

megye játszik szerepet, hanem az érintett térség megosztottságát még tovább növelik az 

érintett közeli kistérségek helyzete.  A régiók, megyék és kistérségek területi rendszerében  
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közelítve a Tisza-tó és környezetéhez, világosan érzékelhetı, hogy nemcsak a 

természeti körülmények differenciáltak, hanem a társadalmi-gazdasági viszonyok is igen 

eltérıek. A területileg érdekelt egység között egyébként is félı, hogy „a sok bába közt 

elvész a gyerek”. Mindent egybevetve a régiók, megyék, kistérségek irányából való 

vizsgálódás azért hasznos, mert feltárhatják azt, hogy a jelenlegi területi alapú igazgatási, 

illetve tervezési-fejlesztési rendszerek mennyiben lehetnek képesek a Tisza-tó fejlesztési 

gondjait összefüggéseiben és egységesen felvállalni. Megelılegezhetı a helyi ismeretek 

alapján, hogy más közelítés, más mélység, az érdekeltséghez és az objektív 

körülményekhez közelebb álló szervezeti- intézményi keret szükséges.  

A Tisza-tó helyzetét és kilátásait az elızıek mellett formálja az is, hogy az európai 

jelentıségő Tisza-völgye ökológiai folyosóba ágyazódik, számtalan védett, Natura 2000 és 

ramsari területtel tarkítva. 

Magyarország agroökológiai jellemzésében (Láng I.-Csete L.-Harnos Zs., 1983), 7 

természetes nagytájat és 35 agroökológiai körzetet (természetes középtájat) különböztetnek 

meg. Az elemzésbe vont térség, Tisza-tó és környezete a II. Tiszai Alföld nagytájban és a 7. 

Közép-Tiszavidék agroökológiai körzetben helyezkedik el. A nagytáj a mély fekvéső 

alföldi síkságok tájtípusát képviseli, gyakori aszályossággal, általában kedvezıtlenebb 

agroökológiai feltételekkel. A 7. Közép-Tiszavidék középtáj sík felszínő helyenként 

belvízzel veszélyeztetett, 1-4 m talajvízállású terület. Talajai nehéz mővelésőek, 

mészigényesek, nagy foltokban elszikesedtek. A terület vízháztartási mérlege 

kiegyensúlyozatlan, tenyészidıszakban 200-275 milliméter csapadékkal. 

Az agroökológiai potenciál prognózisa szerinti alkalmassági sorrendet kifejezı értékben 

a legjobb Mezıföld szántóföldi alkalmassági pontértéke 27, addig a Közép-Tiszavidék 

pontszáma csupán 11 és így a 35 körzet között a 21. helyet foglalja el. (Csete L., 2003) 

A szakirodalmi források és a helyszíni tapasztalatok alapján megelılegezhetı az a 

feltételezés, hogy a Tisza-tó és környezetében elhelyezkedı települések jelenében és 

jövıbeni esélyeiben számolni szükséges a természeti erıforrások közepesnél gyengébb 

színvonalával. Feltételezhetı az is, hogy a természeti körülmények, valamint a különféle 

határok közé ékelıdés, a gazdasági, társadalmi, szociális helyzetben is megjelenik, ami 

nehezíti az életkörülményeket, a Tisza-tó nyújtotta lehetıségek hasznosítását. 

Mind a kormányzat, mind a települések (községek, nagyközségek, városok) részérıl 

erısödı törekvés a különféle kistérségi összefogásokba szervezıdés, mindenekelıtt az 

                                                                                                                                                     
20 2009-es februári adatközlés, 2006-os adatbázison. 
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önkormányzati feladatok ésszerőbb ellátása, a fejlesztések összehangolása érdekében. 

Magyarország gazdasági-társadalmi-környezeti helyzetében, a globalizáció és a 

kibontakozó pénzügyi-gazdasági világválság tükrében különösen fontos a települések 

összefogása. 

 

2.3. A kistérségek vizsgálata 

 

A Tisza-tó és térségének fenntarthatósági esélyeit nagyban meghatározza a környezı 

kistérségek helyzete, ezért vizsgáltam a kistérségeket, mindenekelıtt a kistérségek 

besorolását. A 1. sz. melléklet áttekintést nyújt a 2007-es évtıl érvényben lévı 

besorolásokról, mely szerint a 174 kistérségbıl nem hátrányos 80, míg a területfejlesztés 

kedvezményezett térségei között 47 hátrányos helyzető, 14 leghátrányosabb helyzető, 33 

pedig leghátrányosabb helyzető, felzárkóztatási komplex programmal segítve. A hátrányos 

helyzető kistérségek száma összesen 94, ami az összes kistérség 54%-a, ahol a lakosság 

31,3%-a él. 

A hátrányos helyzető kistérségekre jellemzı a gazdasági lehetıségek szőkössége, 

korlátozottsága, az alacsony foglalkoztatás, magas munkanélküliség, szociálisan 

támogatottak magas aránya, az alacsony jövedelem, a szegénység. Ahhoz, hogy a vizsgált 

terület kistérségeiben változtathassanak a társadalmi-gazdasági elmaradottságukon, hogy 

hasznosíthassák a kormányzat felzárkóztatási kezdeményezéseit, tisztában kell lenniük 

valós helyzetükkel, ezek elıidézıivel, a kínált kilábalási lehetıségekkel és az azoktól 

remélhetı változásokkal. 

A 4. ábra a vizsgált kistérségek országos képbeni elhelyezkedését, míg az 5. ábra a 

komplex mutató pontszámait jelzi. Látható, hogy a Tisza-tó közvetlen környezetében lévı 

kistérségek helyzete hátrányos.  
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Je lmagyarázat

Leghátrányosabb, komp. progr.   (33)
Többi leghátrányosabb   (14)
"Csak" hátrányos   (47)
Nem érintett   (80)

2. Kedvezményezett kistérségek, 
    2007. november

KSH, 2007

 

 

4. ábra  Kedvezményezett kistérségek hazánkban 

Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal (2007): Tájékoztató 
a területfejlesztési kedvezményezett térségek besorolásánál alkalmazott mutatókról és a számítás módszerérıl 
a 67/2007. (VI.28.) OGY határozat és a 2007. évi CVII. törvénnyel módosított 2004. évi CVII. törvény 
alapján. Budapest, 2007. november. 
 

 

5. ábra Kistérségek fejlettsége Magyarországon 

Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – Központi Statisztikai Hivatal (2007): Tájékoztató 
a területfejlesztési kedvezményezett térségek besorolásánál alkalmazott mutatókról és a számítás módszerérıl 
a 67/2007. (VI.28.) OGY határozat és a 2007. évi CVII. törvénnyel módosított 2004. évi CVII. törvény alapján. 
Budapest, 2007. november. 

 

Komplex mutató
pontszám

3,57 – 4,62   (34)
3,10 – 3,57   (34)
2,63 – 3,10   (39)
2,19 – 2,63   (34)
1,51 – 2,19   (33)

1. A kistérségek fejlettsége
  a 67/2007. (VI.28.) OGY határozat alapján,
  174 területfejlesztési-statisztikai kistérség

KSH, 2007
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A vizsgált terület kistérségeinek besorolása21 az alábbi: 

1. Mezıkövesdi, hátrányos helyzető 
2. Mezıcsáti, leghátrányosabb helyzető

22 
3. Tiszaújvárosi, fejlıdı helyzető 
4. Hevesi, leghátrányosabb helyzető 
5. Füzesabonyi, hátrányos helyzető 
6. Tiszafüredi, hátrányosabb helyzető 
7. Szolnoki, fejlıdı helyzető 
8. Törökszentmiklósi, hátrányos helyzető 
9. Karcagi, hátrányos helyzető 
10. Polgári, hátrányos helyzető 
11. Balmazújvárosi, leghátrányosabb helyzető 

 

Hátrányos helyzető tehát az a kistérség, amelynek a komplex mutatója az országos 

átlagnál (2,90 pontértéknél) alacsonyabb. Összesen 94 ilyen kistérség található hazánkban, 

ezek tehát a kedvezményezett kistérségek. 

Leghátrányosabb helyzető I. – a 94 kistérségbıl azok, amelyek lakónépessége nem 

haladja meg az ország lakónépességének 15%-át. Ide 47 kistérség tartozik. 

Leghátrányosabb helyzető II. – a 94 kistérségbıl azok, amelyek lakónépessége nem 

haladja meg az ország lakónépességének 10%-át. Ide 33 kistérség tartozik. 

 
A felsorolásból látható, hogy 5 kistérség hátrányos, illetve 4 leghátrányosabb helyzető 

a komplex mutató alapján, amit gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, 

foglalkoztatási mutatók alapján képeztek.  

Elvégeztem a 11 kistérség elemzését a komplex mutatórendszer 2002. évi adatai 

alapján, figyelemmel a Tisza-tó közeli és távolabbi kistérségek különbségeire, 

azonosságaira, de terjedelmi korlátok miatt a 2007. évi adatok alapján leszőrt eredményeket 

közlöm, majd összehasonlítottam a 2002 és 2007. évi adatokat. Áttekintve a 2007. évi 

mutatókat megállapítottam, hogy a gazdasági és infrastrukturális mutatók között 12 

egyértelmően a Tisza-tó közeli kistérségek kedvezıtlen helyzetét tükrözi. Különösen gyenge 

pont a vállalkozások alacsonyabb száma, a vállalkozói kör lassabb bıvülése és a helyi adók 

a távolabbi kistérségekhez képesti alacsony volta (kereken 40%-a). A mezıgazdaságban 

foglalkoztatottak magasabb aránya ugyan feszültségcsökkentı, de jelzi a kistérségek 

                                                 
21 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Központi Statisztikai Hivatal 

együttmőködésében kidolgozott a 2013. december 31-ig érvényben lévı területfejlesztési besorolási rendszer 
szerint. (ÖTM – KSH, 2007)  

 
22 Leghátrányosabb helyzetőnek ítélt kistérségek komplex felzárkóztató programmal támogatva a 

jövıben. 
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viszonylagos elmaradottságát, illetve más lehetıségek hiányát. Csupán négy olyan mutatót 

találtam, amelyben nincsen érdemleges különbség, a Tisza-tó közeli kistérségek, és a 

távolabbi kistérségek között. Ezek közül a vendégéjszakák megközelítı alakulására 

egyrészt Tiszafüred forgalma, míg a távolabbi kistérségekben a Mátra közelsége, 

Berekfürdı, illetve a Hortobágy közelsége nyújt magyarázatot. 

Összehasonlítva a kistérségek 2002 és 2007 évi adatait megállapítható, hogy a 

Tisza-tó közeli kistérségek helyzete a környezı kistérségekhez képest romlott, néhány 

mutatótól eltekintve. A Tisza-tótól távolabbi területek nagyobb települései, városai 

kedvezıbb érdekérvényesítéssel, gazdasági potenciállal ırizték, illetve javították 

helyzetüket, míg a Tisza-tó közeli kistérségek korlátozottabb lehetıségeik révén stagnáltak, 

hanyatlottak, ami jelzi a térség fenntarthatósági megoldásainak összetettségét, idı- és 

forrásigényét, egy program kidolgozásának és a szervezı-vezénylı erı szükségességét, 

valamint a különféle vidékfejlesztési és már programok ügyes kihasználását. 

 

2.4. A Hevesi és Tiszafüredi kistérségek helyzete a Tisza-tótól távolabbi kistérségek 

viszonylatában 

 

A Hevesi kistérség és a Tiszafüredi kistérség települései körbefonják a Tisza-tavat, 

ezért további megközelítés érdekében a két kistérség mutatóit összehasonlítottam a 

környezı kilenc kistérség mutatóinak átlagával.  

 

 
6. ábra  Települési jellemzık a vizsgált kistérségekben (2007) 

Forrás: Saját összeállítás az ÖTM és KSH (2007) „Tájékoztatója” alapján. 
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A Hevesi és Tiszafüredi kistérségben hátrányos a települések lakosság száma szerinti 

eloszlása (Lásd 6. ábra), mert a környezı kistérségekhez képest a kistelepülések aránya 

magasabb, és alacsonyabb a nagyobb lélekszámú településeké, köztük a városok aránya. 

A szociális ellátottság a Hevesi és Tiszafüredi kistérség környezıkhöz képest szintén 

elınytelenebb helyzetet tükröz (Lásd 1. táblázat). 

1. táblázat Szociális ellátottság a vizsgált kistérségekben (2007) 

Megnevezés Hevesi és Tiszafüredi 
kistérség átlaga 

Környezı kistérségek 
átlaga 

100 bölcsıdei férıhelyre beírt gyermek 112 133 
1000 lakosra jutó munkanélküli 
jövedelem pótló támogatás 2,3 1,1 

1000 lakosra jutó 
egyéb önkormányzati támogatás 224 306 

1000 lakosra jutó közgyógyellátásban 
részesülı 78 59 

Egy házi- és gyermekorvosra jutó lakos 1725 1638 
Járóbeteg szakellátás órái, 1000 fıre 30 71 
Mőködı kórházi ágy, 1000 fıre 16 430 
Forrás: Saját összeállítás az ÖTM és KSH (2007) „Tájékoztatója” alapján. 
 
 
A 7. ábrán jól látható, hogy minden mutató hátrányosabb, tükrözve a két kistérségben élık 

kedvezıtlen szociális helyzetét. 

Munkanélküliség a vizsgált kistérségben, 2007.
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7. ábra Munkanélküliség a vizsgált kistérségben (2007) 
Forrás: Saját összeállítás az ÖTM és KSH (2007) „Tájékoztatója” alapján. 

 
A közölt adatok egyértelmően arról tanúskodnak, hogy a munkanélküliség jobban sújtja 

a Hevesi és Tiszafüredi Kistérséget, mint az összehasonlításban szereplı környezı 
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kistérségben. A szellemi foglalkozásúak és pályakezdık alacsonyabb aránya sem kedvezı, 

mert ezek a hátrányos demográfiai és foglalkozás beli összetételt tükrözik. 

Önmagában az elızıekben bemutatott –tényhelyzetet tükrözı – táblázatokban közölt 

összehasonlítások is világosan jelzik a kiemelt üdülıkörzet és a fenntarthatóság közötti 

alapvetı feszültséget, amely egyaránt befolyásolhatja a fenntarthatóság szintjeit és tartalmát 

az elızıekben már említett igazgatási, táji megosztottságbeli és más differenciáló 

körülmények mellett.  

 

2.5. A vizsgált térség településeinek áttekintése 

 

Mielıtt a részletesebb vizsgálatokba bocsátkoznék, a 2. táblázat segítségével 

bemutatom, az érintett megyéket, kistérségeket, a részletesebb vizsgálatokban szereplı 

településeket, és a kutatásba be nem vont, de a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 

kimutatásában szereplı településeket. 
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2. táblázat 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács által összefogott 73 településbıl a vizsgálatokba 
bevontak áttekintése 

 
A vizsgált települések a kistérségben 

Megye Kistérség A Tisza-tavi 
üdülıkörzet 
települései 

Tisza-tótól 
távolabbi, 

üdülıkörzeten 
kívüli települések 

A vizsgálatokból 
kimaradt 

települések 

Mezıkövesdi 
1. Borsodivánka 
2. Négyes 

1.  Egerlövı 
2.  Szentistván 

Mezınagymihály 

Mezıcsáti 

3. Ároktı 
4. Tiszabábolna 
5. Tiszadorogma 
6. Tiszavalk 

 Tiszakeszi 
Tiszatarján 
Mezıcsát 

Gelej 
Igrici 

Borsod-

Abaúj- 

Zemplén 

megye 

Tiszaújvárosi 

 

3.  Tiszaújváros 
4.  Tiszapalkonya 
5.  Nagycsécs 
6.  Sajószöged 

Oszlár 
Szakáld 
Hejıkürt 
Hejıpapi 
Hejıbába 

Hejıszalonta 
Nemesbikk 

Hevesi 
7. Kisköre 
8. Pély 
9. Tiszanána 

7.  Átány 
8.  Erdıtelek 
9.  Heves 
10. Kömlı 

Hevesvezekény 
Tarnaszentmiklós 

Tenk 
 

 

 

Heves 

megye 
Füzesabonyi 

10. Poroszló 
11. Sarud 
12. Újlırincfalva 

11. Besenyıtelek 
12. Füzesabony 

Dormánd 
Mezıtárkány 

 

Tiszafüredi 

13. Abádszalók 
14. Tiszaroff 
15. Tiszaszılıs 
16. Tiszafüred 

13. Kunhegyes 

Nagyiván 
Tiszabura 
Tiszaderzs 
Tiszaigar 
Tiszaörs 

Tiszaszentimre 
Tomajmonostora 

Tiszagyenda 

Szolnoki 17. Tiszasüly 14. Kıtelek Nagykörő 

Törökszentmiklósi   Tiszabı 
Fegyvernek 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

megye 

Karcagi 
  Karcag 

Kunmadaras 
Berekfürdı 

Polgári 

 15. Polgár 
16. Görbeháza 
17. Tiszagyulaháza 
18. Újtikos 

Folyás 
Újszentmargita 

Hajdú- 

Bihar 

megye 
Balmazújvárosi 

18. Egyek 
19. Tiszacsege 

19. Balmazújváros Hortobágy 

Forrás: Saját összeállítás, a Tisza-tó térségi Fejlesztési Tanács települési kimutatása segítségével. 
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2.6. A térség vizsgálatát szolgáló adatfelvételi, információs rendszer ismertetése  

 

A további vizsgálataimban részben támaszkodtam a korábbi diplomamunkáim 

tapasztalataira (Csete M., 2004; 2007a), a feltárt irodalmi forrásokra, helyszíni 

mélyinterjúkra, kérdıívekre, helyszínbejárásra, a tapasztalatgyőjtés élményeire. Ezt 

gazdagította néhány elıbb említett vizsgálatom, mint például amit a klímaváltozás és 

fenntarthatóság összefüggéseinek megvilágítására készítettem a Tisza-tavi települések 

környezetében. A Tisza-tavi térség kiemelt üdülıkörzet fenntarthatóságának helyzetét és 

fejlıdési esélyeit tárgyilagosan feltáró és megvilágító vizsgálatok érdekében 2008-ban 

újabb adatokat győjtöttem, melyben támaszkodtam a szekunder kutatások korábbi 

eredményeire is. 

A primer vizsgálatokra 26 oldalas, viszonylag könnyen megválaszolható kérdıívet 

dolgoztam ki. (2. sz. melléklet) A kérdéseket – ahol szükséges volt – állításokkal, illetve 

rövid, magyarázó, felvilágosító, eligazító szöveggel is elláttam a jobb megértés, a 

félreérthetıség csökkentése és az alulinformáltság elkerülése érdekében. A kérdések 

rendszerébe burkolt ellenırzı kérdéseket is elhelyeztem, annak érdekében, hogy láthatóvá 

váljon, hogy a kitöltık mennyire valóságszerően, mérlegelve, meggondoltan válaszoltak a 

kérdésekre. Próbafelvételekkel ellenıriztem, hogy a ránézésre terjedelmes adatfelvételi és 

kérdıív rendszer milyen gyorsan és mennyire könnyedén válaszolható meg. Ezekbıl 

kiderült, hogy a válaszok megadása viszonylag gyorsan történhet. 

A régebbi tapasztalatok, a helyszíni ismeretek, személyes kapcsolatok ellenére sem 

volt könnyő elvégezni a vizsgálatokat a bizalmatlanság okán. A vizsgált települések körét a 

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területéhez tartozó 73 település alkotta. (2. 

táblázat) A felkérı és a Tanács támogató levele ellenére a kiküldött kérdıíveknek mintegy 

kétharmada érkezett vissza elektronikus vagy postai úton. Az ellenırzéseket követıen 

néhány választ kizártam a feldolgozásból, s így végül összesen 38 településre vonatkozóan 

végeztem el az összehasonlító elemzéseket. Ezek közül 19 település a Tisza-tavi Kiemelt 

Üdülıövezetbe tartozik, másik 19 pedig a Tisza-tavi Térségi Fejlesztési Tanács távolabbi 

településeit képviselik. A továbbiakban – az egyszerősítés kedvéért – a táblázatokban és 

ábrákban „üdülıkörzeti” és az „üdülıkörzeten kívüli” megnevezéseket használom.  

Az adatgyőjtés nem kevés fáradozását követıen folytattam a kérdıívek ellenırzését, a 

részeredmények egybevetéseit, folyamatos ellenırzését hiszen lépésrıl lépésre derült ki, 

hogy a régebbi és újabb vizsgálataimra és más forrásokra alapozott, a fenntarthatósági 

témakört érintı kérdések, adatfelvételek mennyire bizonyulnak helytállónak. 
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A kérdıív felépítésében, akárcsak a mélyinterjúkban, helyszíni tapasztalatgyőjtésben 

arra törekedtem, hogy a fenntarthatóság mindhárom, egymással összefüggı és 

kölcsönhatásban álló oldaláról hő képet állítsak össze, vagyis a természeti környezetrıl, a 

társadalmi-szociális viszonyokról és a gazdasági helyzetrıl.  

Néhány, a fenntarthatóság megítélése és kilátásai nézıpontjából fontos, körülményre –

mint említettem – állításokat fogalmaztam meg a kérdıívekben, melyeknek fontos szerepet 

szántam – például roma kérdéskörben – a korábbi helyszíni tapasztalatokra és irodalmi 

feldolgozásokra támaszkodva. 

 

2.7. A válaszok és a vizsgált térség általános jellemzıi 

 

A beérkezett kérdıívek színvonalának, megbízhatóságának érdekében fontos annak 

ismerete, hogy kitıl érkezett válasz. Ebbıl a szempontból megnyugtatónak ítélhetı a 

felvételezés, mert az „egyéninek” nevezett válaszokat is helyi ismeretekkel rendelkezı 

tapasztalt szakemberek küldték, míg a testületi vélemények települési önkormányzatok 

álláspontjait képviselik. A válaszadók megoszlását mutatja a 8. ábra.  

A válaszadók megoszlása a 
üdül ıkörzeti településeken

Egyéni 
vélemény

53%

Testületi 
vélemény

47%

A válaszadók megoszlása a 
üdül ıkörzeten kívüli  településeken

Egyéni 
vélemény

69%

Testületi 
vélemény

31%

 

8. ábra  A válaszadók megoszlása 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján (2008),(n23=38) 

 

A 8. ábrán  az üdülıkörzeti települések körében, a testületi vélemények nagyobb 

aránya azt sejteti, hogy a Tisza-tavi Kiemelt Üdülıkörzetbe tartozó települések már 

szervezettebben  és többet foglalkoznak a jövı kérdéseivel mint a kistérség többi vizsgált 

települése. Ez önmagában is eredmény a mindennapos nehézségekkel küzdı 

önkormányzatok világában.  

Tájékoztatásképpen megjegyzendı, hogy a Leader csoportoktól is érkeztek válaszok, 

melyek 30-70 település „összehangolt”, „átlagolt” véleményét tükrözik. Ezeket külön 

kezeltem, nem kerültek a 38 település részletes összehasonlításába, de a fejlesztési 

                                                 
23 „n”= esetszám 
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elképzeléseknél ezeket is tanulmányoztam. (A Leader mint vidékfejlesztési eszköz, egyrészt 

eredményes múltra visszatekintı – de ennek ellenére az utóbbi évekig az EU-ban 

elhanyagolt – módszer, megoldás, másrészt öntevékeny, összehangolt, önszervezı 

fejlesztést kezdeményezı tevékenység, jelentıs EU támogatási háttérrel, amely rohamosan 

emelkedve napjainkra igen jelentıs összegeket ért el. (Leader+ Magazine, 2005.) 

Különösen figyelemre méltó a „A Tisza-tavi Programrégió Akciócsoport” 

vidékfejlesztési terve. Az akciócsoportba 13 település tömörült. Szerepük, lelkesedésük a 

remélhetıen kibontakozó fenntarthatósági koncepció, stratégia, cselekvési program 

megvalósításában szinte nélkülözhetetlen, a késıbbiekben szervezıdı fejlesztési hálózat – 

amit nevezhetnénk Tisza-tavi Vidékfejlesztési Hálózatnak – fontos elemeként, arról nem is 

szólva, hogy a Leader+ pénzforrást is jelenthet. A többszörös települési átfedések miatt az 

akciócsoport válaszait nem vettem figyelembe  a kérdıívek értékelésében. 

Célszerő arra is ráirányítani a figyelmet, hogy a Tisza-tó érintett települései 

fenntartható fejlesztéséhez jól hasznosíthatók a Leader+ metodika elemei (stakeholder24 

analízis, SWOT elemzés, problémafa, célfa). Fontosnak tartom elırebocsátani, mert a 

részletek elfedhetik annak súlyát, hogy a továbbiakban végül is emberi-családi sorsokról 

van szó, ami az üdülıkörzeti településeken kereken 51 100 embert és 121 ezer hektár 

területet, míg az üdülıkörzeten kívüli települések esetében ugyanez 96 300 fıt és 106 ezer 

hektárt érint, vagyis együtt több mint 147 ezer fı és 227 ezer hektár állapotát, jelenét, 

jövıjét érinthetk közvetlenül a közöltek és azokból leszőrt tanulságok. Az általánosítható 

tapasztalatok pedig ennél jóval tágabb körben fejtheti ki hatását. 

Közismert, hogy a települések lélekszámokban kifejezett mérete, nagyban 

meghatározza a napi létezés gondjait és a jövıbeni lehetıségeket. A települések lakosainak 

száma szerinti, illetve a községek, nagyközségek és városok arányait a 9. ábra mutatja be. 

                                                 
24 A stakeholderek azon szervezetek, személyek összessége, akik közvetve befolyásolhatják egy projekt 
megvalósítását, akik közvetlenül érdekeltek  a célok elérésében, akik döntöttek a beavatkozásról és 
finanszírozzák azt, akik részt vesznek egy adott  projektben, a közszférában dolgozó érintett végrehajtók, a 
projekt végsı kedvezményezettjei  stb. 
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9. ábra A vizsgált települések lakosok szerinti megoszlása 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 
A települések lakosok szerinti megoszlása 277 és 18 132 fı között rendkívül vegyes 

képet mutatnak, s mint látható mind a kistelepülések, mind a városok arányában 

kedvezıtlenebb az üdülıkörzeti települések helyzete, az üdülıkörzeten kívüliekhez képest, 

ami – minden bizonnyal – tükrözıdik más adatokban is. A kiindulási helyzet reális 

megítéléséhez további támpontokat nyújthatnak a 3. táblázat adatsorai. 

 

3. táblázat A vizsgált települések további általános adatai 

    

 Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

 
A mutatókból jól látható, hogy a Tisza-tavi Kiemelt Üdülıkörzet településeinek 

helyzete szinte minden vonatkozásban kedvezıtlenebb az üdülıkörzeten kívüli 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések 

Lakosok számának szórása (fı) 277 – 12 700 601 – 18 132 
Lakosok átlagos száma (fı) 2 690 5 072 
Nık aránya (%) 51 52 
Férfiak aránya (%) 49 48 
60 év felettiek aránya (%) 21 19 
18 év alattiak aránya (%) 23 21 
Települések területi méretének 
szórása (ha) 

700 – 16 200 1 000 – 20 500 

Települések átlagos területi 
mérete (ha) 

7 550 5 900 

A szántó átlagos aranykorona 
értékének szórása (AK) 

8 – 23 10 – 25 

A szántó átlagos aranykorona 
értéke (AK) 

13,5 16,3 

A vizsgált települések lakosok szerinti megoszlása
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településekhez képest, különösen a kisebb lélekszám, az idısek magasabb aránya, a 

gyengébb minıségő szántó területek vonatkozásában. 

 
4. táblázat Mővelési ágak a vizsgált településeken 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések 

Szántó 50,6 58,7 
Kert+gyümölcsös 1,1 1,3 
Szılı 0,3 0,2 
Gyep 19,3 18,4 
Mezıgazdasági terület 71,3 78,6 
Erdı 5,3 4,4 
Nádas 0,6 0,5 

Halastó 1,8 0,8 
Mővelés alól kivett terület 21,0 15,7 
Mindösszesen 100,0 100,0 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 
 

A települések mővelési ágainak összetételét mutatja a 4. táblázat. A térség természeti 

erıforrásai között kiemelkedıen fontosak a termıföld hasznosítását kifejezı mővelési ágak, 

melyek az alföldi táj sajátosságait tükrözik, a gyenge, vagy közepes termıképességő sík, 

szántó területek és gyepek magas arányát, és az intenzívebb mővelési ágak 

(kert+gyümölcsös+szılı) igen szerény hányadát. Mindkét csoportban indokolatlanul és 

feltőnıen alacsony az erdısültség, az országos 21%-tól messze elmaradó. A mővelésbıl 

kivont területek aránya mindkét csoportban magas, de különösen az üdülıkörzeti 

települések körében, ahol található olyan település, ahol ez eléri az 50%-ot, többnyire a 

természetvédelmi területek miatt. 

A mővelési ágak összetétele is sejteti a tennivalók irányát is, melyek az intenzívebb, de 

környezetfenntartó szántóföldi, gyümölcstermelési, halhús elıállító, erdıtelepítési, 

szántóföldi és más faültetvény létesítési és hasznosítási tevékenységekben jelenik meg, ami 

nemcsak a „szegénységen” javíthat, hanem a települések egészének helyzetén is könnyíthet. 

Fontos megemlíteni, hogy a víztározó körüli települések, a Tisza-II. Program 

keretében, jelentıs területi veszteségeket is szenvedtek az építkezések, illetve a vízborítás 

miatt. Ezeket a FAO25 támogatta Tisza-II. Programban beruházásokkal ellentételezték, amit 

az akkori termelıszövetkezetek kaptak. Ismeretes, hogy a szövetkezetek megszőntek, a 

beruházások tönkrementek, vagy egyéni célokat szolgálnak, így végül az egyébként is 

                                                 
25 FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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nehéz helyzetben lévı települések erıforrás veszteségként könyvelhetik el – ebbıl a 

szempontból – a Tisza-tó létesítését. 

Az érintett térséget vízfolyások, belvíz elvezetı csatornák, tavak, holtágak stb. hálózzák 

be, ezért ezeket is számításba vettük a jövıbeni lehetıségek érdekében, arra gondolva, hogy 

a víz „értéke” rohamosan emelkedik, s egyre inkább korlátozó tényezıvé válik. Ugyanebbıl 

a megfontolásból az iránt is érdeklıdtem – részben a természeti erıforrások helyi 

értékeinek figyelemmel kísérése és számításba vétele, feltárása érdekében –, hogy mit 

tudnak a felszín alatti vízkészletekrıl? (3. sz. melléklet) 

A természeti értékek, védett területek stb. javítják a környezeti versenyképességet. A 

Tisza-tó környezetében a területi, természeti-környezeti potenciál adott, kérdés, hogy ezt 

hogyan lehet gazdasági elınnyé alakítani. 

Az általános helyzetkép megítélése érdekében a különféle védett területeket is 

áttekintettem, mert a korábbi vizsgálatok és a közelmúltbeli szóbeli közlések egyaránt 

teherként jelezték a természetvédelemmel lekötött területek létét. Meglepıen tapasztaltam, 

hogy – általában, de különösen a „kiemelt” településeken – adatszerően nem rendelkeznek 

megbízható információkkal. Ugyanakkor egyes településeken felsorolásszerően megadták a 

helyi természeti különlegességeket, értékeket és ezek felügyeleti illetékességeit is. A 

rendelkezésre álló adatokat – egy adatközlı település átlagában – az 5. táblázat tartalmazza. 

 

     5. táblázat  A vizsgált települések védett természeti környezete 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések 

Természetvédelmi terület (ha) 721 2 025 

Natura 2000 terület (ha) 577 551 

Ramsari terület (ha) …*  x … 

Egyéb (ha) … 30 

    Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
x/ a válaszoló települések átlagában  * / ...  nem áll rendelkezésre adat 

 

A Nemzetközi Jelentıségő Vizes Élıhelyekrıl Szóló Egyezményben (Irán, Ramsar, 

1971) Magyarország vonatkozásában 32 kiemelkedıen értékes vizes élıhely szerepel. 

Ebbıl 8 a vizsgált területen, illetve azzal határosan terül el. A vizsgált térség ramsari 

területei: Tisza-tó, Borsodi Mezıség, Angyalháza-puszta, Egyek-Pusztakocsi mocsarak, 

Hortobágyi halastó, Kunkápolnási-mocsár, Zám-puszta, Pente-zug-puszta. Mindegyik 

gazdag flórával és faunával rendelkezik, madarak gyülekezı helyeit képezik ill. vonulási 
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útvonalba esnek. Megırzésük, revitalizációjuk zsilipekkel, átereszekkel, csatornákkal 

viszonylag „olcsón” oldható meg. Ezek térségbeni fontossága és hasznossága abban rejlik, 

hogy egyidejőleg tükrözik a természetes, vagy természetközeli állapotok gazdagságát, 

mindamellett, hogy egyben a tudományos adatbankok forrásai, a kutatás-oktatás színterei. 

A látogatható területek bemutatóhelyei, kilátói, kiállításai, tanösvényei, pallóútjai és 

madárlesei – ritkaságuk folytán egyre inkább – vendégcsalogató helyek is egyúttal, mely 

összekapcsolható megélhetést nyújtó, vagy azt kiegészítı falusi turizmussal, vendéglátással, 

nyaraltatással, táboroztatással, sporttal stb. 

Az elemzésekbe vont térségben 12 720 hektár Natura 2000 terület – az összes terület 

kevesebb mint 0,6%-a – található, ami egyelıre a helyrajzi nyilvántartási rendszer miatt 

nem ismernek pontosan a válaszadók. 

 

2.8. A Tisza-tó létérıl és a víz szerepérıl, fontosságáról alkotott vélemények 

 

 Közismerten nehéz úgy bárkin, vagy bármin segíteni, ha az érintettek 

tájékozatlanok, nem ismerik fel helyzetüket és nem kapcsolódnak támogatóan a kilábalás, 

kibontakozás lehetıségeihez. Vagyis inkább kívülálló szemlélık maradnak, nem élik meg, 

nem gyakorolják a „segíts magadon, az Isten is megsegít” népi bölcsességet. Ezért 

vizsgáltam, hogy a térség települései körében milyen vélemény alakult ki a már három 

évtizedes Kiskörei Víztározó (Tisza II) létesítésével kialakított tóról, lehetıségként vagy 

teherként élik-e meg inkább ezt az adottságot, áldásként vagy átokként ítélik meg a 

helyzetüket? 

Mindenekelıtt feltételeztem, hogy a településeken élık Tisza-tóról alkotott 

véleményében a tótól való távolság meghatározó jelentıségő. Az egyes településcsoportok 

körében ez a 6. táblázat szerinti. Az adatok, valamint a további következtetések megítélése 

érdekében megjegyzem, hogy az üdülıkörzeti települések Tisza-tótól való átlagos 

távolságát két 70 kilométerre lévı település (Tiszacsege és Tiszasüly) adata növeli. E nélkül 

a többi település átlagos távolsága csak 5,7 kilométer és a szélsı távolság  is csökken! 

           6. táblázat A vizsgált települések Tisza-tótól való távolsága 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések 

Tótól való távolság (km) 0,8 – 70,0 15,0 – 100,0 

Átlagos távolság (km) 12,4 42,0 
   Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
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Annak megítélése, hogy a Tisza-tó léte a települések számára mit jelent az a 7. 

táblázatban látható. 

 

7. táblázat A vizsgált települések lakosainak véleménye a Tisza-tó fontosságáról 

Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések 

Megítélésük szerint mit 
jelent a Tisza-tó léte a 

település számára? száma (%) száma (%) 

Semmit nem jelent 0 0 2 11 

Jelentéktelen 2 11 6 33 

Elınyös 17 89 11 56 

Hátrányos 0 0 0 0 

Együtt 19 100 19 100 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

Az adatok magukért beszélnek. Az mindenképpen fontos, hogy a Tisza-tó körüli 

települések csaknem mindegyike elınyösnek ítéli a tó közelségét. Meglepı, hogy a Tisza-tó 

kisugárzása messzebbre is hat, melynek magyarázatára remélhetıen sikerül fényt deríteni a 

továbbiakban. Az megnyugtató, hogy hátrányos véleményt egy településrıl sem közöltek! 

A Tisza-tó létezésébıl származó elınyöket az érintett települések sokoldalúan ítélik 

meg, amint ez a 10. ábrán is tükrözıdik. 

A vizsgált települések által érzékelt, a Tisza-tó l étébıl fakadó el ınyök
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10. ábra A vizsgált települések által érzékelt, a Tisza-tó létébıl adódó elınyök 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 
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A Tisza-tó üdülıkörzeti települései arányosabban eloszló elınyöket érzékelnek, illetve 

várnak – a kérdıívben több válasz megadása is lehetséges volt –, mint az üdülıkörzeten 

kívüli települések, melyek körében a helyi lakosok közelében lévı pihenési lehetıséget – 

rekreációs tıkét – ítélik a legfontosabbnak (37%), de meglepıen nagy súllyal szerepelnek a 

fejlıdési esélyektıl remélt közvetett hatások is (turizmus + településfejlıdés = 44%). 

A Tisza-tó elınyös hatásainak számát indexszel fejezzük ki, és ha az üdülıkörzeten 

kívüli települések körében a remélt elınyöket 100-nak veszem, akkor az üdülıkörzeti 

települések indexe ehhez képest 196, vagyis csaknem kétszeres súlyúnak jelzik az elınyöket. 

A helyi tapasztalatok alapján arra is gondoltam, hogy a lehetséges hátrányokat is fontos 

feltárni, amirıl a 11. ábra tanúskodik. A válaszok igazolják a beszélgetésekben elhangzó 

véleményeket, miszerint logikusan, a Tisza-tó közeli települések sokkal árnyaltabban 

érzékelik a már napjainkban is tapasztalható, a késıbbiekben esetleg felerısödı kisebb-

nagyobb hátrányokat, eltérıen a távolabbi településektıl. 

 

A vizsgált települések által érzékelt, 
a Tisza-tó létéb ıl fakadó lehetséges hátrányok megítélése
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11. ábra  A vizsgált települések által érzékelt, a Tisza-tó létébıl lehetséges hátrányok 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 
 

Részben az elızıek ellenırzésére, részben a vélemények hátterének feltárása, 

konkretizálása érdekében további két kérdést tettem fel. Egyrészt, azt is felmértem, hogy a 

Tisza-tó milyen jövıbeni lehetıségekkel kecsegtet a település vonatkozásában. Másrészt 

érdeklıdtem az iránt is, hogy a szakemberek szerint vajon tartogat-e valamilyen jövıbeni 

veszélyt a Tisza-tó léte? Ez utóbbira adott válaszok nemcsak jellemzıek, hanem tartalmukat 

illetıen érdekesek is.  
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A Tisza-tó létéb ıl fakadó veszélyek 
megítélése üdül ıkörzeti 

településeken

Nem 
jelent ıs

53%

Jelent ıs
47%

A Tisza-tó létéb ıl fakadó veszélyek 
megítélése üdül ıkörzeten kívüli 

településeken 

Jelent ıs
32%

Nem 
jelent ıs

68%  
12. ábra  A vizsgált települések által, a Tisza-tó létébıl adódó veszélyek megítélése 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

A növekvı veszélyek között megemlítik az üdülıkörzeti települések körében a 

Kiskörei Vízerımő gazdaságszemlélető mőködtetésének növelését; a talajvízszint 

növekedését; általában a vízszintszabályozást, a téli vízszint csökkenését; az eliszapolódást; 

az ártér feltöltıdését; a szúnyog- és rovarinváziót; a közbiztonság romlását; az erıs 

polgárırség hiányát; a motoros vízi jármővek, eszközök növekvı forgalmát. A távolabb 

lévı, üdülıkörzeten kívüli települések az átmenı forgalom növekedésétıl, a 

belvízveszélytıl, a talajvízszint növekedésétıl, a halmennyiség csökkenésétıl és 

összetételének hátrányos változásától tartanak elsısorban. 

A fenntarthatóság gyakorlati megvalósítása a helyi lakosság nélkül nem képzelhetı el. 

Ezért megkérdeztem, hogy a lakosság körében azt is hogyan vélekednek a természetvédelmi, 

a Natura 2000 és a ramsari területek létérıl? A válaszok több mint elgondolkodtatóak, 

hiszen a pozitív válaszok alacsony aránya a valóságot tükrözik, melyek más tényezıkkel 

együtt nem kedveznek a természeti környezet fenntarthatóságának. 

Általános vélekedés a természetvédelmi, Natura 2000 , 
ramsari stb. területekr ıl
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13. ábra Általános vélekedés az értékes természeti területekrıl 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
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Az egyértelmően pozitív válaszok meglepı kisebbsége (10%) az üdülıkörzeti 

településeken arra utal – amire már a diplomadolgozatomban is felhívtam a figyelmet –, 

hogy nincsen minden rendben a természetvédelem és a helyi lakossági érdekek körében, 

ami sem a természeti értékek megóvását, ésszerő hasznosítását, a fenntarthatóságot, sem a 

lakosság érdekeit nem szolgálják. 

A víz növekvı szerepe, fontossága, a helyszín, valamint természeti erıforrás jellege 

miatt is kiemelt figyelmet érdemel. Mindenekelıtt az árvízveszély témakörét vizsgáltam és 

megállapítottam, hogy a Tisza-tavi települések árvíz-veszélyeztetettsége többszöröse az 

üdülıkörzeten kívüli térség képest, ami érthetı már csak a földrajzi elhelyezkedésükbıl 

adódóan is. 

Az árvízi veszélyeztetettség megítélése az 
üdül ıkörzeten kívüli településeken

Veszélyez-
tetett
26%

Nem 
veszélyez-

tetett
74%

Az árvízi veszélyeztetettség megítélése az 
üdül ıkörzeti településeken

Veszélyez-
tetett
58%

Nem 
veszélyez-

tetett
42%

 

14. ábra Az árvízi veszélyeztetettség megítélése a vizsgált kistérségben 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

A kiemelt üdülıkörzet veszélyeztetett településein mindenekelıtt az árapasztó tározók 

mielıbbi kivitelezésétıl (40%), illetve a nagyvizek egyszerő kieresztésétıl (33%) és a 

gátmagasság növelésétıl remélik a biztonságukat. A „nem kiemelt” árvízzel veszélyeztetett 

településeken az árapasztó tározók építését (50%), a nagyvizek kieresztését (33%), illetve 

zsiliprendszerek segítségével a nagyvizek más folyókba történı átvezetését (17%) tartják 

fontosnak. 

A mélyebben fekvı területeken, a bel- és külterületeken egyaránt elhanyagolt 

belvízszabályzó rendszerek, az altalajlazítók használatának mellızése, a Tisza-tó léte, 

egyaránt közrejátszik a növekvı belvizek kialakulásában. (15. ábra) Az érintett tájra 

jellemzı, hogy árvizek, nagyvizek, belvizek, majd ugyanott hatalmas aszályok károsítják a 

környezetet, a gazdálkodókat és a településeket. S, hogy mennyire reális a belvíz veszély, 

azt jelzi, hogy az üdülıkörzeti települések körében ez 100%-os! 
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Belvízzel veszélyeztetett települések
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15. ábra Belvízzel veszélyeztetett települések 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

A belvizek leküzdésének lehetséges módozatait közölve kérdeztem meg a települések 

véleményét. A kapott válaszokat a 16. ábra ismerteti. 

Belvizek leküzdésének lehetséges megoldásai
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16. ábra A belvizek leküzdésének lehetséges megoldásai 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 

 

 

A folyamatosan növekvı vízigény kielégítését meglepıen megnyugtatónak ítélik a 

vizsgált települések körében, a várhatóan növekvı melegedés, valamint a figyelmeztetı 

aszály, szárazság ellenére. (8. táblázat) Látható, hogy az élıvizektıl távolabbi települések 

véleményei megfontoltabbak, amit az is jelez, hogy a Tisza-taviakhoz képest az öntözést 

fontosabbnak tartják. 
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8. táblázat A növekvı vízigények  kielégítésének megítélése 

Kérdıívben szereplı 
állítások 

Üdülıkörzeti 
települések (%) 

Üdülıkörzeten kívüli 
települések (%) 

Biztonságos a lakosság 
vízellátása 

89 74 

Kielégíthetı az állatállomány 
ellátása 

95 79 

A házkörüli kutakból 
megoldható a kertek 
öntözése 

74 68 

Fontos az öntözés fejlesztése 58 84 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 
 

 

Az öntözést fejleszteni kívánók körében vizsgáltam a vízigény kielégíthetıségét, illetve 

a víztakarékos öntözés mőszaki feltételeit. Ezekre pozitív válaszokat a 9. táblázatban 

szereplı arányokban kaptam. 

 

9. táblázat Az öntözés fejlesztésének feltételei a vizsgált településeken 

Kérdıívben szereplı állítások Üdülıkörzeti 
települések (%) 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések 

(%) 
Adott a vízszükséglet 
kielégíthetısége 

42 53 

A vízigény támogatással 
kielégíthetı 

42 63 

A víztakarékos öntözés 
mőszaki feltételei adottak 

11 5 

A víztakarékos öntözés 
mőszaki feltételei támogatással 
megteremthetık 

37 47 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 
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Gyakori, hogy gyenge termıhelyeken, alacsony értékő növényeket öntöznek, s így 

elmarad a remélt jövedelem. Ennek jelentısége fokozódik a vízkészletek szerepének és 

árának növekedésével. A válaszokat arra a kérdésre, hogy mire irányuljon az öntözés a 17. 

ábra ismerteti. 

Az  ön töz és fe jlesz tésének irányu ltsága a v iz sgált t e lepü léseken
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         17. ábra      Az öntözés fejlesztésének irányultsága a vizsgált településeken 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 

 

Az mindenesetre megállapítható, hogy hiába a „Kisköre” néven három évtizede 

megkezdett és lezajlott FAO támogatta Tisza II. Program, az aszályos évek sorozata, a víz 

közelsége – az öntözés, általában a víz, a vízgazdálkodás még mindig nem kap megfelelı 

figyelmet! 

Ismételten tapasztalható, hogy az üdülıkörzeten kívüli településeken nagyobb az igen 

válaszok aránya, vagyis az öntözési szándék. S az is érzékelhetı, hogy a megkérdezetteknek 

több mint a fele – mindkét csoportban – felismerte, hogy az öntözést a jobb termıhelyekre 

célszerő irányítani, a kockázatok csökkentése, a ráfordítások, befektetések gyorsabb 

megtérülése reményében. 

Nemcsak a történeti írásokban, hanem egyre gyakrabban a mindennapokban is hallani 

a fokgazdálkodásról, különösen az Új Vásárhelyi Terv26 (ÚVT) kapcsán. (18. ábra) A 

feltett kérdésekre adott válaszok tárgyilagosnak ítélhetık, különösen a témakörben 

közelebbrıl érintett Tisza-tavi települések körében, ahol a települések 1/5-e vár elınyöket a 

fokgazdálkodástól. 

                                                 
26 ÚVT: Új Vásárhelyi Terv 
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18. ábra Az ÚVT-hez kötıdve a fokgazdálkodás megítélése a vizsgált településeken 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 
 

A fokgazdálkodást támogatók körében arról is érdeklıdtem, hogy véleményük szerint 

milyen feltételek szükségesek a korszerő változat megvalósításához. (10. táblázat.) Látható, 

hogy a feltételeknél már elbizonytalanodtak a realitást pártoló vélemények, hiszen a 

települések 5-21%-a adott csak választ a feltett kérdésre. 

 

10. táblázat  A fokgazdálkodás (korszerő változat) megvalósítási feltételeinek 
megítélése a támogatók körében 

Megvalósítás 
feltételei 

Üdülıkörzeti 
települések (%) 

Üdülıkörzeten kívüli 
települések (%) 

Pénzügyi támogatás 21 21 

Személyi feltételek 10 5 

Mőszaki-technikai 
feltételek 

10 5 

Szaktudás 10 21 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008) 

 

Az ismételt fokgazdálkodást szorgalmazók szerint helyesen a mély fekvéső 

területeken, gyümölcsösökben, energia főz termelésében, általában természetközeli 

gazdálkodás megvalósításában, ártéri erdészetben, sás-, nádtermelésben, halászatban, 

általában az ártéri gazdálkodásban. A támogatók felhívják a figyelmet a fokgazdálkodás 

árvízvédelmi szerepére is, valamint a megnövekvı szúnyogirtás költségeire is. 
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2.9. A családok anyagi életkörülményeinek feltérképezése 

Ismeretes, hogy az irigyelt skandináv vagy nyugat-európai országokban mintegy 

kétszáz éves fejlıdés után jutottak el a szociális piacgazdasághoz. Az ökoszociális 

piacgazdaság pedig csak néhány évtizedes múltra tekint vissza, aminek feltétele a 

termelékenység, a gondtalan anyagi biztonság és a környezettudatosság. (Riegler – Moser, 

2001)  A közelmúlt években a globalizációs verseny hatására pedig megkezdıdött az öko-

szociális piacgazdaság jóléti vívmányainak megnyírbálása. Hazánkban a fenntarthatóság 

konkrét megvalósítása érdekében – több más mellett –, különösen fontos a szociális, és 

jóléti körülmények vizsgálata. 

A térségben élı összes családok száma, valamint a településeken élı családok átlagos 

számát a 11. táblázat tartalmazza. 

 

11. táblázat Családok száma a vizsgált településeken 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések  

Üdülıkörzeten kívüli 
települések  

Családok száma összesen 17 063 23 624 

Egy településen élı 
családok átlagos száma 

948 1 390 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

A vidéki térségben a bérbıl és fizetésbıl, valamint a mezıgazdaságból élık aránya 

meghatározó a szociális-jóléti körülményekben. (12. táblázat) 

 

12. táblázat Szociális-jóléti körülmények a települések átlagában 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten kívüli 
települések  

Bérbıl, fizetésbıl, nem 
mezıgazdaságból élı 
családok száma 

191 255 

Mezıgazdaságból élı 
családok száma 

167 97 

Ebbıl: fıfoglalkozású 47 21 

mellékfoglalkozású 120 76 

Egyéb 590 1 038 

Együtt 948 1 390 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

A Tisza-tó kiemelt üdülıkörzet településein a bérbıl és fizetésbıl élı családok aránya 

az összesbıl mindkét csoportban 20%, de a Tisza-tavi térségben a fıfoglalkozású 
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mezıgazdasági családok száma magasabb 28%, mint a nem üdülıkörzeti települések 

térségében 22%, ami jelzi a Tisza-tó körüli településeken a mezıgazdaság viszonylag 

fontosabb súlyát. A nehéz megélhetési körülményeket jól érzékelteti, hogy az üdülıkörzeti 

települések családjainak csak 38%-a, az üdülıkörzeten kívüliek 25%-a rendelkezik 

„megfogható”, rendszeres keresettel. Az adatok a Tisza-tó körüli települések viszonylag 

„kedvezıbb” helyzetét tükrözik, míg – mint a továbbiakból kiderül – a távolabbi 

települések csak nehezen birkóznak a migráció nehézségeivel. 

Házkörüli, környezetkímél ı, bio-, ökogazdálkodás helyzete a 
vizsgált kistérségben (családok száma)
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19. ábra Házkörüli, környezetkímélı, bio-, öko gazdálkodás helyzete  
a vizsgált településeken 

           Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

A házkörüli kertészkedéssel, állattartással foglalkozó családok száma eltérı, amint azt 

a 19. ábra is mutatja. Bizonyos fokú elmaradottságot jelez, hogy a környezetkímélı 

gondolkodás elınyét, vagy az igényesebb bio-, öko- termelés elınyeit nem használják ki a 

Tisza-tó közeli települések, ahol pedig azt a hazai és külföldi idegenforgalom is indokolná. 

Igaz, hogy a magasabb árú biotermékek piaca bizonytalan, s az is tapasztalható, hogy pl. 

Németországban a pénzügyi válság hatására elsınek a biotermékek vásárlását mérsékelték. 

A munkanélküli és nyugdíjas családok magas aránya, akkor is, ha több esetben csak 

becsült adatokat közöltek a megkérdezettek, nehéz körülményekrıl tanúskodik, mert 

rosszabb esetben minden harmadik, jobb esetben pedig „csak” minden ötödik család 

munkanélküli vagy kisnyugdíjból él! 
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A munkanélküliek és a nyugdíjasok magas aránya mellett a szociális helyzet 

súlyosságát jól jelzi a települések átlagában az egyedül élık, valamint a szociális segélybıl 

élık átlagos száma is. 

 

13. táblázat Az egyedül élık és szociális segélyben részesülık száma 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések  

Üdülıkörzeten 
kívüli települések  

Egyedül élık átlagos száma 
(fı/település) 

180 287 

Szociális támogatásban 
részesülı családok átlagos 
száma 

178 360 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

Másképpen kifejezve, egy településre vetítve, átlagosan a családok 19%-a, illetve 26%-

a él szociális segélybıl az üdülıkörzeti, illetve a nem üdülıkörzethez tartozó településeken. 

A kisebb falvakból – a könnyebb megélhetés reményében – a városokba szivárog a cigány 

lakosság, amit jelez a szociális segély magas aránya. 

Az elızıekben bemutatottakat szinte összefoglalóan tükrözik a családok nehéz 

jövedelmi helyzetét.   

Családok jövedelmi helyzetének megítélése az 
üdül ıkörzeti településeken 
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Családok jövedelmi helyzetének megítélése az 
üdül ıkörzeten kívüli településeken

4%13%

29% 25%

29% Elégtelen

Kielégít ı

Közepes

Jó

Kiváló

 

20. ábra Családok jövedelmi helyzetének megítélése 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

A településeken élı családok jövedelemi helyzetét a 20. ábra szerint ítélik meg. Az 

üdülıkörzeti települések körében az elızetes adatok ellenére az elégedetlenek aránya 

magasabb.  Az elégtelen és kielégítı, vagyis az éppen elfogadható arány 66 és 54%-ot tesz 

ki üdülıkörzeti és az azon kívüli településeken. A jövedelmi adatok megítélésénél célszerő 

arra gondolni, hogy ezek becsült adatok, a „jó érzéső” emberek a szegénységet általában 

takargatják, továbbá az üdülıkörzeten kívüliek esetében a nagyobb településeken a jobb 

foglalkoztatással, s az idehúzódó romák megelégedésével magyarázható valószínő. 
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2.10. A települések élhetısége 

 

A fenntartható település fogalmát a 21. ábra tartalmazza. A baloldalon szereplı 

feltételek, kritériumok azokat a tényezıket jelölik (Csete L.–Láng I. nyomán, 2005), 

amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy település a fenntarthatóság 

megvalósítása felé vezetı útra rátaláljon. Az élhetı vidéki település fogalmának 

értelmezése Csete L. – Láng I. (2005) alapján: 

� az, ahol a település nyújtotta életkörülmények kedvezıek, örömmel, szívesen élnek 

ott az emberek;  

� a település pénzügyi szempontból fenntartható, vagyis likvid és stratégiai céljainak 

eléréséhez szükséges fedezettel rendelkezik; 

� az ott élık jövedelmi viszonyai segítik a vidéki életkörülmények minıségi 

változását, hozzájárulnak az életkörülmények városban élıkhöz viszonyított 

elmaradásának felszámolásához; 

� a mezıgazdasági termelésben a fenntarthatóság érvényesül; 

� a helyi lakosság tudásszintje, mőveltsége megfelelı, javuló, emelkedı; 

� a helyi lakosság egészségügyi, kulturális és információs igénye kielégíthetı. 

 

Összességében megállapítható, hogy az a település versenyképes, amely élhetı, ami 

így egy adott kistérség, régió fejlıdését is kedvezıen befolyásolja. Napjainkban nemcsak a 

versenyképességre, hanem azon túlmenıen a valós térségi együttmőködésre szükséges 

helyezni a hangsúly a kistérségek fenntartható jövıjének biztosítása érdekében. 
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KRITÉRIUMOK, 
FELTÉTELEK 

 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 
STRATÉGIÁK, ESZKÖZÖK 

Kedvezı települési 
életkörülmények 

(szeretnek ott élni az emberek, nem 
akarnak elköltözni) 

 
Helyi fenntarthatósági stratégia 

kialakítása 

Pénzügyi szempontból 
fenntartható település 

(likvid és stratégiai céljainak 
eléréséhez szükséges fedezettel is 

rendelkezik) 

 
Pénzügyi eszközök  

(pályázatok, saját bevételek, egyéb 
források) 

 
Az ott élık jövedelmi viszonyai 
segítik a vidéki életkörülmények 

minıségi változását. 

Fenntartható agrár- és 
vidékfejlesztés 

A mezıgazdasági termelésben is 
a fenntarthatóság érvényesül. 

Fenntartható turizmus, 
ökoturizmus 

A helyi lakosság tudásszintje, 
mőveltsége megfelelıen javul, 

emelkedik. 
Nevelés, oktatás, képzés 

A helyi lakosság egészségügyi, 
kulturális és információs igénye 

kielégíthetı. 

 
F 
E 
N 
N 
T 
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Fenntarthatósági marketing és 
menedzsment 

21. ábra  A fenntartható település fogalmának rendszerszemlélető megközelítése 
Forrás: Bal oldal Csete L. –Láng I (2005)  alapján. Saját munka jobb oldali rész. (Csete M., 2006a) 

 

A kistérségek fenntarthatóságában kulcskérdés az adott település élhetısége. Az 

élhetıség vizsgálata szerint sajnálatosan, a Tisza-tó kiemelt üdülıkörzethez tartozó 

települései valamivel sötétebb képet festenek mint a kistérség nem kiemelt üdülıkörzeti 

településein, holott ez a fenntartható fejlesztés egyik ugrópontja. Az élhetıség adatai a 14. 

táblázat szerinti. 

14. táblázat Az élhetıség megítélése a vizsgált településeken 

Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések Megnevezés 

száma (%)  száma (%) 
Kellemes környezető, bíztató 
jövıjő 

3 13 4 22 

Élhetı, kisebb feszültségekkel 
terhelt 

9 48 11 56 

Bizonytalan jelenő, jövıjő 4 24 3 17 

Leépülı 2 10 1 5 

Egyébx 
1 5 - - 

Együtt 19 100 19 100 

    Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
     (x: Tiszafüred jelzett „újjászületı” települést, ami nem volt más kategóriába sorolható) 

 



55 
 

A legfontosabb akadályozó tényez ık megítélése az 
üdülıkörzeti településeken

18%
18%

24% 40%

Munkanélküliség

Romakérdés, közbiztonság

Értelmiség, fiatalok
elvándorlása, elöregedés

Alacsony életnívó

A legfontosabb akadályozó tényez ık megítélése az 
üdülıkörzeten kívüli településeken

20%

38%

38%4%

Munkanélküliség

Romakérdés, közbiztonság

Értelmiség, fiatalok
elvándorlása, elöregedés

Alacsony életnívó

 

22. ábra Az élhetıség legfontosabb akadályozó tényezıi a vizsgált településeken 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 
A Tisza-tavi települések némileg kedvezıtlen „önarcképét”, helyzetmegítélését, a 

perspektíva hiányát a települések feszültséggócainak feltárása világíthatja meg. A 

települések fontossági sorrendben négy feszültséggócot, illetve olyan ellentmondást 

közöltek, melyek nehezítik, akadályozzák, bizonytalanná teszik az élhetıséget. A 

leggyakrabban említett négy akadályozó tényezı és ezek megoszlását a 22. ábra mutatja. A 

Tisza-tavi települések élhetıségét láthatóan az alacsony életszínvonal köti gúzsba 

leginkább, ami összhangban áll a 20. ábrán közölt 40%-os elégedetlen jövedelmi helyzettel. 

A közbeszédtıl eltérıen a romakérdés kisebb súlyú, ami jelzi, hogy ezeken a településeken 

élı romák jobban illeszkednek környezetükhöz, mint a kiemelt üdülıkörzeten kívüli, 

nagyobb városi településeken élık. Az értelmiség, a fiatalok elvándorlása, az elöregedés 

aránya mindkét településcsoportban közel azonos, ami jelzi ezek általánosan nyomasztó 

súlyát, azt is hogy a települések vezetık, kezdeményezık, szervezık nélkül maradnak. Ezen 

ugyan javíthat a kívülrıl érkezı alkalmazott „mővezetı”, „tanácsadó” besegítése, 

kistérségbe tömörülés, de hogy a kettı nem ugyanaz, az nem szorul magyarázatra. 

 

2.11. A települési önkormányzatok és a lakosság jellemzıinek megítélése 

 

A települési önkormányzatok szerepe – minden nehézségük és korlátozott lehetıségeik 

ellenére – még mindig hihetetlenül nagy, különösen a magukra hagyott vidéki, hátrányos 

helyzető településeken, a település élhetıségében, a fejlıdési esélyek megragadásában. A 

lakosok értékelése a települési önkormányzatok tevékenységérıl a 23 ábrán látható (1-5 

skálán, ahol 5 a legjobb, legfontosabb). Az önkormányzatok szerepkörének lakossági 

megítélése eltérı az üdülıövezeti és az azon kívüli települések körében. A Tisza-tavi 

településeken az önkormányzatok pályázatok elnyerésében betöltött szerepét ítélik meg igen 

pozitívan (3,8 pont), s ettıl alig marad el a foglalkoztató szerepkör (3,7 pont) és a szervezı, 
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vezetı szerepkör elismerése (3,7 pont), ami igazolja az önkormányzatok kistelepüléseken 

játszott egyedülálló szerepkörét. A közvélemény a fiatalok helyben tartásával elégedetlen 

(2,3 pont), ami érthetı, de szinte minden a fiatalok megtartását akadályozza. A Tisza-tótól 

távolabbi települések körében az öregekrıl, betegekrıl, egyedül élıkrıl való gondoskodás 

kapta a legnagyobb elismerést (4,1 pont), amit követnek a gazdasági erıfeszítések (4,0 

pont), majd a szervezı, vezetı szerep (3,8 pont). A fiatalok helyben tartása ezek körében is 

a legutolsó „helyezést” érte el, ami jelzi, hogy az itteni nagyobb települések nem tudták 

ellensúlyozni a községek népességmegtartó képességének hiányosságait.  

Hogyan értékelik a lakosok általában a települési 
önkormányzatot a felsorolt területeken?

3,7

3,7

3,5

3,3

3,8

3,1

3,0

2,3

3,5

3,8

3,8

3,4

3,6

2,9

3,3

4,0

2,9

4,1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Szervezı, vezetı szerepében

Foglalkoztató szerepében

Kezdeményez ı szerepében

Általános megítélésben

Pályázatok elnyerésében

A település finanszírozásában

A település gazdasági er ıfeszítésében

A fiatalok helyben tartásában

Az öregekr ıl, betegekr ıl, egyedül
élıkrıl való gondoskodásban

Üdülıkörzeti települések Üdülıkörzeten kívüli települések
 

  23. ábra  Hogyan értékelik a lakosok általában a települési önkormányzatot? 
 Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

A település élhetıségének teljes körő felmérése meghaladja jelen PhD dolgozat 

lehetıségeit, ezért az élhetıség jelenkori lakossági megítélése, a kialakult helyzet és a jövı 

feszültséggócai, a települési önkormányzatok tevékenységének értékelése mellett a 

településeken élık minıségi jellemzıire, a humán tıkére összpontosítottam. S miután a 

mindennapok szóbeszédében gyakran szerepel a cigány lakosság, s az elızıekben is már 

érintettem a roma problémakört, – „öntsünk tiszta vizet a pohárba” elgondolásból – 

árnyaltam a válaszokat a nem roma és roma lakosság körében, annak ellenére, hogy a 
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kitöltık nem romák voltak, akik csupán a helyi roma viszonyok ismeretével rendelkeznek.  

(15. táblázat) A lakosok magatartásának, jellemzıinek minısítésébıl kiderül, hogy az 

üdülıkörzeti településekhez képest az üdülıkörzeten kívüli települések kedvezıbb képet 

festenek magukról. Ez ismétlıdı jelenség, ami érthetıen nyugtalanító a Tisza-tó környéki 

települések a fenntarthatóság vonatkozásában. 

 

15. táblázat  A település jelenét, jövıjét, fejlıdését befolyásoló  
     lakosok általános jellemzıi 

 
Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések 

Megnevezés Nem roma 
lakosság 
körében 

Roma 
lakosság 
körében 

Nem roma 
lakosság 
körben 

Roma 
lakosság 
körben 

A lakosság és a települési 
önkormányzat viszonya 

3,5 3,2 3,4 3,3 

A helyi tekintélyek, 
hangadók szerepe 

3,0 3,2 3,3 2,9 

Az öntevékenység, 
kezdeményezés 

3,2 2,2 3,6 2,3 

A lakosság 
együttmőködési készsége 

3,4 2,0 3,4 2,2 

Megbízhatóság, 
kiszámíthatóság 

3,4 2,5 3,5 2,0 

Önbizalom 3,3 2,9 3,3 2,7 
Optimizmus 2,8 2,5 3,1 2,5 
Általános erkölcsi 
színvonal 

3,4 2,3 3,6 2,0 

Családok konszolidáltsága, 
rendezett családi 
viszonyok 

3,5 2,5 3,4 2,0 

(1 – nem megfelelı, 2 – alacsony színvonalú, 3 – átlagos, közepes, 4 – biztató, ígéretes, 5 – jó, fejlıdést alapozó, serkentı) 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

A roma lakosságról alkotott vélemény minden viszonylatban kedvezıtlenebb a nem 

romákhoz képest, mindkét településcsoportban, ami megfelel a várakozásnak, az 

elıítéletekkel terhelt vélekedésnek, a körülményeknek, no meg annak, hogy a romákról 

nem saját maguk nyilatkoztak, amit feltétlen szükséges megjegyezni. Szembetőnı, hogy a 

kiemelt üdülıkörzetihez tartozó települések körében jobb az üdülıkörzeten kívüli 

településekhez képest az együttélés, a romák megítélése, ami megfelel a már korábbi 

megállapításoknak is. 

Az is figyelemre méltó, hogy a roma lakosság és a települési önkormányzatok viszonya 

a legmagasabb pontértéket kapta mindkét település csoportban! 

 



58 
 

2.12. Az intézményi, szervezeti háttér 

 

A fenntarthatósági vizsgálatokban általában nem kapnak kellı figyelmet az 

intézmények, szervezetek, melyek segíthetik, hiányukkal pedig akadályozhatják a 

fenntartható fejlıdés kibontakozását. A vizsgált térségben fontos szerepet töltenek be az 

önkormányzatok mint fı foglalkoztató, húzószervezet stb., amit az elızıekben már 

vizsgáltam. A válaszokból megállapítható, hogy a Tisza-tavi települések körében ez 

nagyobb súllyal jelenik meg mint a Tisza-tótól távolabbi településeken. (24. ábra) 

Helytálló-e a feltételezés, miszerint az 
önkormányzat a f ı "húzószervezet"  az 

üdül ıkörzeti településeken?

Nem 
5%

Igen
95%

Helytálló-e a feltételezés, miszerint az 
önkormányzat a f ı "húzószervezet"  az 

üdül ıkörzeten kívüli településeken?

Igen
79%

Nem  
21%

 

24. ábra Önkormányzatok szerepének megítélése a vizsgált településeken 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 
Megkíséreltem azt is feltárni, hogy mennyire elégedettek az önkormányzatok 

tevékenységével. Az önkormányzatokkal – mint szervezettel – mindkét település 

csoportban 1-5 skálán minısítve azonos eredmény született 3,9 – 3,9, ami megnyugtató 

értékelésnek számít. 

A települések élhetıségében és a fejlıdésében is szerepet játszhatnak a különféle 

vállalkozások – ha vannak ilyenek az adott településen. A vizsgált térségben tapasztaltakat a 

24.ábra közli, melybıl egyértelmően kiderül, hogy a Tisza-tavi települések helyzete 

kedvezıtlenebb, mert több mint a felében nincsen, vagy csak egy vállalkozás található. (25. 

ábra) 

Az üdül ıkörzeti települések megoszlása a 
vállalkozások száma szerint

16%

21%16%

16% 31%

Nincsen vállalkozás

Egy vállalkozás van

Két vállalkozás van

Három vállalkozás van

Több vállalkozás van

Az üdül ıkörzeten kívüli települések 
megoszlása a vállalkozások száma szerint

16%

10%
43%

21%

10%

Nincsen vállalkozás

Egy vállalkozás van

Két vállalkozás van

Három vállalkozás van

Több vállalkozás van

 

25. ábra Települések megoszlása a vállalkozások száma szerint 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
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A települések életében jelentıs tényezı a nem az adott településben székelı 

vállalkozások száma is, ami szintén eltéréseket jelez a két település csoportban. Figyelemre 

méltó, hogy az üdülıkörzeti településen kívüli településeken 26%-ban háromnál több 

„külsıs” vállalkozás mőködik, ami a települések nagyobb méretével magyarázható, de 

kedvezıtlen az országos kiemelt üdülıövezet vonatkozásában. (26. ábra) 

 

Az üdül ıkörzeti települések megoszlása a 
vállalkozások száma szerint, nem az adott 
településen székel ı szervezetek esetében

16%

21%16%

16% 31%
Nincsen ilyen vállalkozás

Egy vállalkozás van

Két vállalkozás van

Három vállalkozás van

Több vállalkozás van

Az üdül ıkörzeten kívüli települések 
megoszlása a vállalkozások száma szerint, 

nem az adott településen székel ı szervezetek 
esetében

34%

11%

37%18%
Nincsen ilyen vállalkozás

Egy vállalkozás van

Két vállalkozás van

Több vállalkozás van

 

26. ábra  Települések megoszlása a vállalkozások száma szerint,  
 nem az adott településen székelı szervezetek esetében 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

 
A településeken napjainkban különféle szervezetek, „civil csoportok”, akciócsoportok, 

bizottságok stb. mőködnek, mégis számtalan esetben tapasztalható, hogy bizonyos hasznos 

tevékenységet folytató szervezetek hiányoznak a települések életébıl, de ezt nem hiányolják 

az érintettek. Az üdülıkörzeten kívüli települések körébıl csupán egy településen – a 19-

bıl – jeleztek hiányzó szervezetet, mégpedig a felnıttek oktatásával foglalkozót hiányolták.  

Az üdülıkörzeti települések viszont jeleztek hiányokat. Például három esetben faluszépítı 

civil szervezet létrehozását sürgették. Tiszanánán népdal, néptánc, zenekar, diák 

sportegyesület, Abádszalókon középiskola és okmányiroda létrehozását szeretnék, az 

utóbbit a kérdés félreértésébıl adódóan. Tiszafüreden nyolc civil szervezet létét hiányolják. 

Találkoztam egy esetben természetvédelmi egyesület szervezésére irányuló javaslattal, 

másutt rendırörs létesítését sürgették. A felsorolás megtévesztı lehet, mert 19 településbıl 

az említett hiányérzeteket csupán 5 településbıl jelezték. 



60 
 

2.13. A fejlıdés alapvetı akadályai 

 

A bemutatott vizsgálatok ugyan megbízhatóan jelzik a fenntarthatóság kritikus 

pontjait, de részben az elızıek ellenırzésére, azok megerısítésére, részben újabb tényezık 

feltárása érdekében további elemzéseket végeztem. Ennek elsı lépéseként három 

megállapítást bocsátottam véleményezésre.  

„A térségben végzett eddigi vizsgálódásaink alapján úgy látjuk, hogy a települések 

fejlıdési esélyeit, a jelenlegi helyzetbıl való kilábalást akadályozó tényezık, körülmények 

között legfontosabb három: 

– a roma lakosság nagy aránya; 

– a foglalkoztatottság alacsony aránya és lehetıségei; 

– a természeti erıforrások hasznosítása (egyrészt a termıföld használata, 

másrészt a védett természeti értékek korlátozó jellege).” 

A válaszok magukért beszélnek a 16. táblázat szerint. 
 
16. táblázat A legfontosabb akadályozó tényezık megítélése a vizsgált településeken 

Üdülıkörzeti 
települések (%) 

Üdülıkörzeten kívüli 
települések (%) 

teljesen  részben nem teljesen  részben nem Megnevezés 

egyetért egyetért 

A roma lakosság 
nagy aránya 

95 - 5 53 16 31 

Foglalkoztatottság 
alacsony aránya és 
lehetıségei 

 

100 

 

- 

 

0 

 

53 

 

16 

 

31 

A természeti 
erıforrások 
hasznosítása 

 

95 

 

- 

 

5 

 

53 

 

16 

 

31 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

Mindhárom állítás komoly támogatást kapott, különösen a Tisza-tavi térség 

településeitıl, ami megerısíti azt az alapvetı ellentmondást, ami a kiemelt üdülıterület és  

gazdasági-társadalmi-természeti adottságaik, állapotuk, valamint lehetıségeik között 

fedezhetı fel. Az üdülıkörzeten kívüli településeken ugyanezek szorítása lazább, de 

láthatóan ebben a térségben sem rózsás a helyzet. Fontos, hogy az elızı állítások 

megerısítést nyertek a vizsgált 38 település körében! 

A közbeszédben és a vizsgált térségekben gyakran szerepel a romakérdés sajnos, 

leegyszerősítésekkel, tévedésekkel tarkítva. Ez is szerepet játszik abban, hogy már a korábbi 

munkámban is figyelmet fordítottam a cigányságra. Mostani vizsgálódásaimban azonban 
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igyekeztem az elızıeknél tovább lépni, keresve a megoldásokat. Az elızetes elemzések, 

vizsgálódások alapján négy megoldási javaslatot terjesztettem véleményezésre a roma 

lakosság vonatkozásában: 

 

„A településeken élık és a roma lakosság körében szerzett tapasztalataink szerint úgy 

látjuk, hogy az integráció szólamszerő hangoztatás, értelmezése nem sok jóval kecsegtet. A 

megoldást abban látjuk, hogy: 

 

(1) a településen tudomásul kell venni a cigányság másságát, identitás tudatát 

(életmódját, hagyományait stb.) elvárva azonban, hogy ez illeszkedjen a települési 

együttélésbe, a törvények betartása stb. mellett; 

(2) elı kell segíteni, hogy a cigányság saját – minél elıbb és minél több - 

magántulajdonnal rendelkezzen (legyen házkörüli kertje, tartson haszonállatot, 

lovat, legyen lakása, háza, berendezése stb.); 

(3) az oktatásban való részvétel problémáinak megoldása szükséges. 

(4) jusson munkához, rendelkezzen keresettel.” 

 

17. táblázat Négy megoldási javaslat értékelése a vizsgált települések körében 

Üdülıkörzeti 
települések (%) 

Üdülıkörzeten kívüli 
települések (%) 

teljesen  részben nem teljesen  részben nem Megnevezés 

egyetért egyetért 

(1) Beilleszkedés 63 11 26 32 47 21 
(2) Tulajdonhoz juttatás 63 11 26 16 63 21 
(3) Oktatás, nevelés 63 11 26 37 42 21 
(4) Munka, kereset 68 11 21 26 53 21 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

Megállapítható, hogy a „romakérdés” megoldásaként javasolt négy állítás a Tisza-tavi 

térségben csaknem kétharmados egyértelmő támogatásra talált, eltérıen az üdülıkörzeten 

kívüli térség településeitıl, ahol pedig nagy gond a cigányság problémakörével való 

foglalkozás. Az elutasító, nemleges vélemények a települések kereken egyötödét öleli fel. 

(17. táblázat) 

Az is érdekes, hogy a vizsgálat körébe vont 38 településbıl két településen 

Tiszadorogmán és Borsodivánkán nincsen cigány lakosság.  
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A megoldásokhoz főzött szöveges megjegyzések a problémakör nehézségét, s az 

elıítéleteket, valamint a keserves helyi tapasztalatokat sugallják. Néhány illusztráció 

ezekbıl: 

– Egyenlı esélyt a magyaroknak is! 

– Komplex családterápia szükséges. 

– Cigányok akarata ellenére semmi nem változik. 

– „Kutyából nem lesz szalonna”. 

– Cigányok nevelhetetlenek. 

– A négy megoldás fontos, de a probléma komplexebb stb. 

Érzékelve a nehézségeket, kísérletet tettem arra is, hogy a megkérdezettek a négy 

megoldás fontossági sorrendjérıl is nyilatkozzanak 1-5-ös skála segítségével. Az eredményt 

a 27. ábra mutatja. 

A négy megoldási javaslat fontossági sorrendjének m egítélése 
a vizsgált kistérségben

3,6

3,1

4,3

4,5

3,9

2,1

4,3

4,3

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

(1) alatti megoldás
(beilleszkedés)

(2) alatti megoldás
(tulajdonhoz juttatás)

(3) alatti megoldás
(oktatás, nevelés)

(4) alatti megoldás
(munka, kereset)

Üdülıkörzeti települések Üdülıkörzeten kívüli települések
 

27. ábra  A négy megoldási javaslat fontossági sorrendjének megítélése 
 a vizsgált településeken 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

Látható, hogy mindkét esetben a munkához, keresethez jutás, valamint az oktatást-

nevelést vélik legfontosabb megoldásnak. Az üdülıkörzeten kívüli települések körében a 

tulajdonhoz juttatást mennyire alulértékelik, pedig más tulajdonának a megbecsülése, a 

hagyományos „törzsi tulajdontól”, „minden mindenkiétıl” való elszakadásnak ez fontos 

mozzanata lehet. 
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Tapasztalható, hogy a négy felvázolt lehetıség mellett minden további – az eddigi 

megállapítások alapján – tulajdonképpen csak mellékes, másodlagos szerepet játszik. 

Többek között az olyan hangzatos törekvések is, mint az integrálódás, a kulturális 

felemelkedés, stb. Csak ezek segíthetnek a cigánysorok, a cigánytelepek, a gettósodás és a 

megélhetési bőnözés eltőnésében, mert ez nem igényli hagyományaik, szokásaik, kultúrájuk 

feladását. Ha az érintettek nem élnek a lehetıséggel, ott jön a türelmes nevelés és a törvény 

szigora.  

Ahol a település saját erıbıl és központi támogatásból nem tud ezen az úton elindulni, 

az a település számolhat az ellehetetlenüléssel, sıt az üdülı körzet degradálásával is. 

A felmérésekbıl látható, ami a feltételezésemet is igazolta, hogy a feszültségekbıl való 

kilábalás fontos, kulcsa a foglalkoztatás, a munkához, keresethez jutás. Ennek megfelelıen 

ezen a nyomon haladva folytattam vizsgálataimat, hogy az adott környezetben milyen 

lehetıségekre nyílik alkalom, hiszen arra senki nem számíthat, hogy a közeljövıben a 

Tisza-tó térségébe jelentıs ipar települne. A feltett kérdésekre adott igenlı válaszok (több 

válasz lehetséges) a 18. táblázatban látható. 

18. táblázat A foglalkoztatási problémákra megoldást jelentı tényezık megítélése 
 a vizsgált településeken 

 

Megnevezés 
Üdülıkörzeti 
települések 

(%) 

Üdülıkörzeten 
kívüli 

települések (%) 
Természeti erıforrások újszerő hasznosítása. 74 58 
Az ingázás, a településen kívüli 
munkalehetıség bıvülése. 

68 58 

Az elvándorlás elımozdítása a helyi 
foglalkoztatási szint igényéhez igazodóan. 

5 26 

A foglalkoztatás kis lépésekkel, megoldásokkal 
javítható. 

47 84 

A turizmus, a szolgáltatások jelenthetnek némi 
foglalkoztatás javítást. 

89 58 

A településen kibontakoztatható 
környezetfenntartó, környezetvédı-, kímélı 
támogatott tevékenységek javíthatnak a 
foglalkoztatáson. 

 
53 

 
37 

A bio-, organikus gazdálkodás, a kertészeti 
kultúrák felkarolása, a belterjes szántóföldi 
élelmiszer és üzemanyag célú termelés a 
megemelkedett árak mellett megoldást 
jelenthetnek. 

 
32 

 
42 

A mővelési ágak megváltoztatása, többcélú 
erdısítés, fásítás jelenthet némi megoldást. 

63 26 

A házkörüli állattartás felkarolása is jelenthet 
némi elmozdulást. 

58 53 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 
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A Tisza-tavi települések bíznak a természeti erıforrások foglalkoztatást bıvítı 

lehetıségeiben általában (74%), kiemelten a turizmusban (89%), az ingázás elısegítésében 

(68%), igaz nem derül ki, hogy hová, milyen irányban, ami rendszerváltozás elıtt 

egyértelmő volt. Kiemelt helyen szerepel az erdısítés, fásítás (63%), valamint a házkörüli 

állattartás felkarolása is (58%), melyek kiadás megtakarító és bevételi lehetıség lehet, s 

egyik esélye a szociális helyzet javításának. 

Az üdülıkörzeten kívüli településeken fokozatosan, a kis lépésektıl (84%) remélnek 

megoldást, ami másképpen idıbeni elhúzódást és a megoldás bizonytalanságát is jelenti. Itt 

is nagy szerepet szánnak a turizmusnak. 

Mindkét település csoportban alig támogatják az elvándorlás elımozdítását: az 

üdülıkörzeti településeknél 5%, az üdülıkörzeten kívüli településeken 26%, és meglepıen 

alulértékelt a mezıgazdasági tevékenységek felkarolása, ami pedig egyik megélhetést 

könnyítı lehetıség, igaz, csak összefogással, helyi feldolgozással és piacokkal 

mőködıképes. 

A roma problémakör mielıbbi megoldásában gyorsító szerepe lehet a pozitív 

tapasztalatok közreadásának. Ezért kerestem azt is, hogy hol rendelkeznek már ilyenekkel a 

roma lakosság foglalkoztatásában, életkörülményeinek javításában stb. Bíztató, hogy az 

üdülıövezeti településeken 37%-ban, az üdülıövezeten kívüli településeken 42%-ban 

találhatók fenti jellegő kezdeményezések, tapasztalatok. (Az üdülıkörzeti 

településcsoportból: Egyek, Tiszanána, Ároktı, Pély, Kisköre, Tiszabura. Az üdülıkörzeten 

kívüli csoportból: Balmazújváros, Tiszaújváros, Füzesabony, Polgár, Szentistván, Kıtelek, 

Átány.) 

 

28. ábra   A Tisza-tavi települések fenntarthatósága érdekében  
feloldandó háromszög 

Forrás: Saját munka. 
 

FOGLALKOZTATÁS 

ROMAKÉRDÉS 
MEGOLDÁSA 

TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
HASZNOSÍTÁSA 
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Az elemzések tanulsága szerint megfogalmazható a Tisza-tavi települések 

fenntarthatóságának „mágikus háromszöge”, amely feloldása nélkül nincsen elmozdulás és 

amely korlátozza a jelent, s egyben a tennivalók irányát is jelzi (28. ábra) 

A 28. ábrán szereplı romakérdés megoldásában pedig a vizsgálatok tanulsága szerint a 

kulcskérdések egy újabb „bővös háromszög” segítségével fogalmazhatók meg, vagyis a 29. 

ábrán bemutatott trianguláris összefüggések felvázolásával.  

 

 

29. ábra   A Tisza-tavi településeken a romakérdés megoldásának kulcskérdései 
Forrás: Saját munka 

 

 

2.15. A fejlesztési elgondolások és a fenntarthatóság 

 

A vizsgálatok vidéki térséget, sok tekintetben halmozottan hátrányos helyzető 

kistérségeket, településeket ölelnek fel – mint azt már korábban is jeleztem – ahol jelentıs 

természeti kincsek, védett természeti értékek és a Tisza, a Tisza-tó, a tiszai táj, részben a 

Hortobágy terül el. Ezért a fejlıdés kilátásai, különös figyelemmel az EU vidékfejlesztési 

törekvéseire, a formálódó Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózatra és a kapcsolódó 

támogatásokra, megkülönböztetett jelentıségő. Bonyolult a kiindulási helyzet a térség 

társadalmi-gazdasági viszonyai is, amint ez az elızı elemzésekbıl kiderült. Az 

adatgyőjtésben és ezek feldolgozásában ugyan több vonatkozásban és visszatérıen 

foglalkoztam a jövı kérdéseivel, de ezeken túlmenıen fontosnak tartottam, hogy két 

közelítésben is vizsgáljam a települések konkrét fejlesztési elgondolásait.  

Az adatfelvételben elıször az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programban 

meghirdetett fejlesztési célokhoz, tennivalókhoz igazodóan 18 általános fejlesztési, 21 

infrastruktúrabıvítési, majd 24 vidékfejlesztési lehetıségre, ezek fontosságának 

megítélésére – 1-5-ös skálán – győjtöttem információt. 

BEILLESZKEDÉS 
ELİSEGÍTÉSE 

KERESET ÉS 
TULAJDON NEVELÉS, OKTATÁS  
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Az adatfelvétel késıbbi szakaszában, pedig az „Új Magyarország Falu Programja az 

élhetı vidékért” rendszerében vizsgáltam a települések körében a legfontosabb fejlesztési 

tennivalókra a válaszokat. 

A fejlesztési elgondolások vizsgálatainál egyrészt arra kerestem a választ, hogy a 

jövıre irányuló célok mennyire állnak összhangban az elemzı, tényhelyzetre irányuló 

megállapításokkal, másrészt, mennyire mérlegeltek, meggondoltak a települések fejlesztési 

elgondolásai. A kétféle fejlesztési, pályázati rendszert az adatfelvételben a gondolkodás, 

mérlegelés, megfontoltság vizsgálata érdekében egymástól távolabb helyeztem el, a 

gazdasági-szociális, infrastrukturális és vidékfejlesztésre irányulókat az általános 

állapotfelmérés után, a falufejlesztési felmérést, pedig az adatfelvétel legvégére tettem. 

 

a) A fejlesztési célok áttekintése 

 

A 18 gazdasági-szociális fejlesztési cél fontossági sorrendjének megítélésében (30. 

ábra) a válaszadók a következı minısítést alkalmazták: 1 = egyáltalán nem fontos, 

elhanyagolható, 2 = kevésbé fontos, 3 = közepesen fontos, kis mértékő hiányosságok, 4 = 

fontos, 5 = kiemelt fontosságú, fı fejlesztési terület. 

Szembeötlı, hogy a gazdasági-szociális helyzet javítására irányuló fejlesztési 

lehetıségek megítélése eltérı az üdülıkörzeti és az üdülıkörzeten kívüli települések 

körében, s az üdülıkörzeti települések megítélései tőnnek következetesebbnek. Látható, 

hogy míg az elıbbiek körében hét fejlesztési célt tekintenek fontosnak, illetve kiemelten 

fontosnak, addig ugyanez a nem üdülıkörzethez tartozó településeknél tíz. 

A 18 gazdasági-szociális fejlesztési célból öt esetben tapasztalható, az együttes 

pontértékek alapján, hogy mindkét csoportban fontosnak, kiemeltnek tekintik azokat. 

Nevezetesen (a két csoport értékeinek összevonása alapján): 

� infrastrukturális fejlesztések (9,3 pontérték) 

� iskola    (9,0 pontérték) 

� munkalehetıségek   (8,8 pontérték) 

� szociális helyzet   (8,8 pontérték) 

� középületek felújítása  (8,8 pontérték) 
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A gazdasági-szociális fejlesztési célok fontossági 
megítélésének eredményei
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3,7

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Vízelvezetı á rkok, csatornák

Kerékpárutak hossza

 Internet hozzáférések száma

Munkalehet ıségek

Turizmus fe jlesztése

Vendéglá tóipari egységek 

Szolgá ltatások

Helyi válla lkozások 

Helyi piac

Infrastrukturá lis fe jlesztések

Szociá lis he lyzet

Kisebbségi problémák

Közösségi tevékenységek

Iskola  

Óvoda

Középüle tek fe lújítása

LEADER, AVOP befe jezése

LEADER+ indítása ill. részvéte l

Üdülıkörzeti települések Üdülıkörzeten kívüli települések
 

30. ábra A gazdasági-szociális fejlesztés célok fontossági megítélésének 
eredményei 

  Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 
 

Az infrastrukturális fejlesztés részleteit megnézve – az elızıleg ismertetett minısítés 

szerint – a 31. ábrában összefoglaltak tapasztalhatók, vagyis szinte mindent fejleszteni 

szeretnének, nincsenek prioritások, kiemelések, csak egyetlen cél érte el az átlagos 4,0 

pontértéket! 

A Tisza-tavi települések alacsonyabb pontértékekkel minısítettek. Közepesnél 

fontosabb minısítést csak 12 cél kapott, míg ugyanez az üdülıkörzeten kívülieknél 15-öt 

értek el. A közutak, a pormentes közutak hosszának növelése fontos fejlesztési igény, s az 

elızı vizsgálati eredményekkel összhangban a Tisza-tavi települések a falusi turizmus 

növelését – érthetıen – fontosabbnak tartják, mint az üdülıkörzeten kívüli települések. 
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Települési infrastruktúra b ıvítésének, fejlesztésének megítélése
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Helyben lakó orvosok számának növelése

A településen rendel ı orvosok számának növelése

Kórházi ágyak számának növelése

Bölcs ıdei fér ıhelyek számának növelése

Óvodai fér ıhelyek számának növelése

Osztálytermek számának növelése

TV-vel rendelkez ı lakosok számának növelése

Internet kapcsolattal rendelkez ı háztartások számának növelése

Mobil vagy vonalas telefonnal rendelkez ı lakosok számának növelése

Közutak hosszának növelése

Pormentes közutak hosszának növelése

Helybeni üzemanyagtölt ı állomások számának növelése

Élelmiszer és vegyesboltok számának, alapterületéne k növelése

Egyéb boltok számának növelése

Vendéglátóhelyek számának, alapterületének növelése

Falusi turizmusban résztvev ı családok számának növelése

Falusi turizmusban résztvev ı szobák számának növelése

Üdülıkörzeti települések Üdülıkörzeten kívüli települések
 

31. ábra Települési infrastruktúra bıvítésének, fejlesztésének megítélése 
    Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

 A vidék infrastrukturális elmaradottságát javító pályázatokkal általában 

elégedetlenkedı véleményeket hallani a vizsgált települések körében, s ez nem is csoda, 

hiszen mindenki azt szeretné, hogy „adj uram, de gyorsan és sokat”. A pályázati rendszerrel 

a Tisza-tavi településeken nagyobb a megelégedettség, mint az üdülıkörzeten kívüliek 

körében, ami megerısíti az összegzés eredményességrıl már közölt megállapítást. (32. 

ábra) 
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A pályázati rendszerrel való megelégedettség 
megítélése az üdül ıkörzeti településeken

53%

16% 31%
Nehézkes, küzdelmes,
csekély eredménnyel

Közepesnek ítélhet ı

Jó, megelégedett
vélemények

A pályázati rendszerrel való megelégedettség 
megítélése az üdül ıkörzeten kívüli településeken

21%

68%

11% Nehézkes, küzdelmes,
csekély eredménnyel

Közepesnek ítélhet ı

Jó, megelégedett
vélemények

 
32. ábra   Pályázati rendszerrel való megelégedettség megítélése 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

 

Annak ellenére, hogy az elızıek is a vidék fejlıdését szolgálják, mégis a vidéki 

közösségek erısítésére vidékfejlesztési lehetıségeket is megjelöltek, szám szerint 24-et. A 

vizsgálatokban, ez esetben feltételeztem, hogy bizonyos létesítmények hiányoznak, és 

megfelelıen mőködnek, más esetekben vannak ugyan, de nem megfelelı a mőködésük. A 

megfelelıen és nem megfelelın mőködı együttes aránya és a 100 közötti különbség a 

hiányt jelzi. (Pl.: 53 + 31 = 84, a hiány 16%-os.) Ezekrıl nyújt árnyaltabb áttekintést a 32. 

ábra. Látható, hogy az élhetıség, fenntarthatóság nézıpontjából fontos létesítmények, 

mindkét csoportban megtalálhatók, bár a megfelelı mőködésük egy esetben sem éri el a 

100%-ot! Aggasztó az ifjúsági klubok, az oly fontos falugondnok, információs és 

kommunikációs struktúra hiánya. 

 

A vidék fejlıdését szolgáló létesítmények, intézmények tekintetében a Tisza-tavi 

települések rosszabbul ellátottak, mint a Tisza-tótól távolabbi települések. (19. táblázat) Ez 

újabb ellentmondás a kiemelt üdülıkörzet és a valóságos adottságok, lehetıségek között. 

Több településen nincsen templom és iskola, orvosi rendelı. Mindkét település csoportban 

sok helyütt hiányzik az igen fontos a falugondnok, s csak 1-2 településen található helyi 

múzeum, gépjavító, szolgáltatóház, néptánccsoport, faluszépítı egyesület, s ami nagyon 

fontos, ifjúsági klub.  
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Sok helyütt megvannak ezek a létesítmények, de különféle okokból nem megfelelıen 

mőködnek. Ezek az üdülıkörzeti települések körében 5 – 42%, az üdülıkörzeten kívüli 

településeken 5-37% között szóródnak. 

 
 
19. táblázat  A vidékfejlesztési lehetıségek megítélése a vizsgált településeken 

 
 Üdülıkörzeti települések 

(%) 
Üdülıkörzeten kívüli 

települések (%) 
Megnevezés Van és 

megfelelıen 
mőködik 

Van, de nem 
mőködik 

megfelelıen 

Van és 
megfelelıen 

mőködik 

Van, de nem 
mőködik 

megfelelıen 
1. Mővelıdési ház 53 31 58 31 
2. Közösségi ház 11 31 21 26 
3. Szolgáltató ház 5 16 5 5 
4. Közösségi és 

szolgáltató ház 
11 16 - 5 

5. Iskola 63 11 84 21 
6. Templom 79 21 100 21 
7. Népi építészeti 

emlékek 
26 11 21 26 

8. Helyi múzeumok 11 21 11 26 
9. Tájház 26 21 26 16 
10. Könyvtár 63 21 84 21 
11. Turisztikai 

kínálat 
42 37 26 21 

12. Orvosi rendelı 84 16 84 16 
13. Gépjavító 11 11 11 5 
14. Színjátszó kör 11 16 16 - 
15. Tánccsoport 32 11 32 16 
16. Népdalkör 53 11 47 16 
17. Kézmőves 

mőhelyek 
26 5 21 11 

18. Információs és 
 kommunikációs  
 infrastruktúra 

42 21 47 31 

19. Falugondnok 37 11 26 5 
20. Nyugdíjas klub 58 16 79 11 
21. Ifjúsági klub 16 16 26 16 
22. Polgárırség 58 26 74 42 
23. Faluszépítı 

egyesület 
21 11 21 - 

24. Civil szervezetek 58 21 79 21 
 Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
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A települések egy részében a nem megfelelı mőködés okai között leggyakrabban a 

pénzhiányt említik. (33. ábra) A több nagyobb települést is felölelı üdülıkörzeten kívüli 

térségben az érdektelenség 25%-os! 

 

A nem megfelel ı mőködı okainak megítélése az 
üdülıkörzeti településeken

4%

9%

20%

67%

Pénzhiány

Szervezı, vezetı hiánya

Érdekl ıdés hiánya

Egyéb

A nem megfelel ı mőködı okainak megítélése az 
üdülıkörzeten kívüli településeken

55%50%

25% 15%

Pénzhiány

Szervezı, vezetı hiánya

Érdeklıdés hiánya

Egyéb

 

33. ábra A nem megfelelı mőködés okainak megítélése a vizsgált településeken 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 
 
 

Vizsgáltam azt is, hogy a vidék fejlıdése érdekében mit szeretnének fejleszteni. Az jól 

megítélhetı a 34. ábrából, hogy ezek a törekvések nagyon megoszlanak. Az üdülıkörzeti 

településeken csupán négy fejlesztési igény emelhetı ki: iskola (4,6), turisztikai kínálat 

(4,4), ami következetes a Tisza-tavi települések körében, az orvosi rendelı (4,3), és a 

mővelıdési ház (4,0). Sajnos a pályázati lehetıségek között nem található pl. óvoda, ami az 

adott környezetben rendkívül fontos. 

A üdülıkörzeten kívüli települések több fejlesztési lehetıséget hangsúlyoznak. Igen 

helyesen prioritást kapott a falugondnok (5,0), de jelzik iskola bıvítési, fejlesztési 

igényüket (4,5), az ifjúsági klub létesítését és tánccsoport létrehozását (4,3 – 4,3), a 

turisztikai kínálat bıvítését és az orvosi rendelı fejlesztését (4,2 – 4,2), a polgárırség 

erısítését (4,1), nyugdíjas klub létesítését és civil szervezetek létrehozását (4,0 – 4,0). 
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A fejlesztések fontossági sorrendjének megítélése a  vizsgált kistérségben
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Tájház
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Turisztikai kínálat

Orvosi rendel ı
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Színjátszó kör
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Népdalkör

Kézmőves m őhely

Információs és kommunikációs infrastruktúra

Falugondnok

Nyugdíjas klub

Ifjúsági klub

Polgár ırség

Faluszépít ı egyesület

Civil szervezetek

Üdülıkörzeti települések Üdülıkörzeten kívüli települések

 

 

34. ábra   A fejlesztések fontossági sorrendjének megítélése  
 a vizsgált települések körében 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
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b) Az élhetıbb vidék tennivalóinak megítélése 

 

Az élhetıbb település, a vidék fejlıdésének megítélése érdekében – az elızıekben 

vázolt megfontolások alapján – vizsgáltam az „Új Magyarország Falu Programja az élhetı 

vidékért” pályázatokról alkotott véleményeket. Ebben az esetben is közöltem a szükséges 

tudnivalókat, például azt, hogy az ÚMFP falvanként eleve csak 10 beruházás pénzügyi 

támogatásával számol. Ennek ellenére, sajnos nem egy esetben minden fejlesztési 

lehetıséget megjelöltek a megkérdezettek, ami egyrészt jelzi a „szükség szorítását”, 

másrészt azt, hogy érdemében nem mérlegelték a felkínált lehetıségeket. 

Elsıként a tervezett öt intézkedéscsomag fontosságának megítélését kértem a 

közremőködıktıl, az elızıekben ismertetett ötös skála segítségével. (35. ábra) Az 

egyértelmő és nem szorul magyarázatra, hogy a munkahelyteremtést tartják a 

legfontosabbnak, amit a vidéki életminıség javítása követ. Az is látható, hogy az 

esélyegyenlıség közepesnél is gyengébb fontossági megítélést kapott mindkét csoportban. 

Ennek az a magyarázata, hogy többnyire úgy vélik, ha van kereset és a vidéki életminıség 

tényezıi is javulnak, akkor az „esélyegyenlıség” már elviselhetı, illetve ennek javítása 

idıben késıbbre tolódhat. 

A „Harmóniában a természettel” alacsony fontossága az üdülıkörzeti települések 

körében azzal magyarázható, hogy a kérdıívben a cím alatt szereplı programok – 

erdıtelepítés, élıhely-megırzés, Natura 2000 fejlesztés, élıhely-védelem stb. – nem 

találkozik a turizmust, idegenforgalmat elıtérbe állító törekvésekkel, melyek a Tisza-tóra 

alapozódnak. Az üdülıkörzeten kívüli települések körében, viszont más híján, ezek is 

támogatásra találtak. 

Az üdülıkörzeti települések a „Kulturális örökség védelme, hagyományırzés” 

pályázati lehetıségeit rendkívül alacsonyra 2,5-re, az utolsó helyre értékelték a fontossági 

sorrendben. Ennek nem más a magyarázata, mint az, hogy felszínesen, a részletek 

mérlegelése nélkül ítélték meg a témakör fontosságát. 
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ÚMFP intézkedéscsomagjainak megítélése a vizsgált k istérségben
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Üdülıkörzeti települések Üdülıkörzeten kívüli települések
 

35. ábra Az ÚMFP27 tervezett öt intézkedéscsomagjának 
megítélése a vizsgált településeken 

    Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

Az ÚMFP csaknem 90 pályázati lehetıséget sorol fel, közérthetıen, kellı 

szövegmagyarázatokkal. Ennek ellenére nem könnyő a hátrányos helyzető kisebb 

községekben, de a nagyobb településeken sem a legfontosabbakat kiemelni. A feldolgozott 

válaszok alapján az üdülıkörzeti települések legfontosabbnak ítélt tíz fejlesztése 

meghatározható. 

Munkahelyteremtés 

1. Vidéki mikrovállalkozások támogatása (versenyképesség érdekében) 

2. Környezet- és vidékfejlesztés (Nem hegyvidéken kedvezıtlen körülmények között 

gazdálkodók kompenzációs kifizetései.) 

Esélyegyenlıség 

3. Közúthálózat fejlesztése 

4. Térségi elérhetıség támogatása 

5. Alap- és járó betegellátás fejlesztése 

6. Rehabilitációs, geriátriai és ápolási ellátás fejlesztése 

Vidéki életkörülmények javítása 

7. Belterületi utak fejlesztése 
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Harmóniában a természettel 

- 

Kulturális örökségvédelem 

8. Turisztikai desztináció menedzsment fejlesztése 

9. Vidéki gazdaság és lakosság számára alapszolgáltatások kialakítása 

10. Kistelepülések fejlesztése 

 

Az üdülıkörzeten kívüli települések körében a legfontosabb tíz fejlesztési szándék eltér 

az elızıektıl: 

Munkahelyteremtés 

1. Szennyvízelvezetés és – tisztítás 

2. Környezeti veszélyelhárítás, környezetbiztonság (vízkár, és belvizek 

károkozásának védelme) 

3. Ivóvízbázis védelme 

4. Ivóvízminıség javítása 

5. Hulladéklerakó rehabilitáció 

6. Kisfalu program (elmaradott településeken élık foglalkoztatására) 

Esélyegyenlıség 

7. Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítása, ügyintézés helyben 

8. Kistérségi járó beteg szakellátó központ kialakítása és fejlesztése 

9. Alap- és járó betegellátás fejlesztése 

10. Közúthálózat fejlesztése 

Vidéki életkörülmények javítása 

- 

Harmóniában a természettel 

- 

Kulturális örökségvédelem 

- 

A két településcsoport ÚMFP fejlesztési elgondolásai, vágyai tükrözik az elızı 

vizsgálatok megállapításait, a Tisza-tavi települések, és a Tisza-tótól távolabb lévıktıl 

eltérı törekvéseit. 

 

                                                                                                                                                     
27 ÚMFP: Új Magyarország Falu Program az élhetı vidékért. 
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2.16. A turizmus szerepének és fejlesztésének megítélése a vizsgált térségben 

 

Az érintett térség településeinek zömében napjainkban is kisebb-nagyobb szerepet 

játszik a turizmus, de tapasztaltam, hogy szinte minden egyes településen a turizmus 

fejlesztésében látnak lehetıségeket, kiegészítı jövedelemszerzést, állandó és idıszaki 

munkaalkalmat, településfejlesztést, élhetıség javítást. (Mint említettem, hasonló 

tapasztalható csaknem az egész országban. Különösen a wellness és gyógyturizmus 

tekintetében, de valahogy nem jönnek a külföldi vendégek.) Ezért ellenıriztem, hogy 

tényleg megfontoltan hány helyen gondolnak fejlesztésre? (20. táblázat) 

 

20. táblázat A turizmus fejlesztési törekvéseinek megítélése a vizsgált térségben 
 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések (%) 

Üdülıkörzeten kívüli 
települések (%) 

Fejleszteni kívánják 78 68 

Nem terveznek fejlesztést 22 32 

Együtt 100 100 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

Az nem meglepı, hogy a Tisza-tavi településeknek csaknem 4/5-ében gondolkodnak a 

lehetıségek kiaknázására, de az igen, hogy az üdülıkörzeten kívüliek körben is 2/3-os a 

fejlesztési szándék, valamint az is, hogy négy Tisza-tavi település nem kívánja a turizmust 

fejleszteni, mert másban több lehetıséget látnak! 

Az üdülıkörzeti települések körében a turizmus fejlesztését érthetıen a Tisza-tó, a 

Tisza, Holt-Tisza létére, illetve közelségére alapozzák, továbbá az eddigi tapasztalatokra 

(Tiszafüreden például), a víziturizmusra, vésztározó megépülésére, gyógyiszap helybeni 

felhasználására, vadászatra, horgászatra, ökocentrum fogadóépület létrehozására, 

termálstrand felújítására, termálvízre. 

Az üdülıkörzeten kívüli településeken változatosabb a turizmus alapozásának képe, de 

itt is szerepel a Tisza-tó, a Tisza viszonylagos közelsége, a meglévı termálfürdı, strand, a 

természeti környezet, a gazdag látnivalók (arborétum, kastély, tanya, népi emlékek stb.), 

kerékpárutak, és természetesen a horgászat, vadászat, a jó megközelíthetıség, a 

sportturizmus. 
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A turizmus potenciális kiaknázásának elsı helyen említett feltételei: 

� az üdülıövezeti települések körében: portalanított utak építése, fogadó épületek, a 

tömegturizmus felkarolása, a családok és egyes emberek felkészítése, szálláshelyek, 

éttermek nívójának emelése és bıvítésük, vésztározó építése, termálvizek hasznosítása, 

s csupán két alkalommal említik a pénzforrást; 

� az üdülıkörzeten kívüli településeken már elıtérbe kerül a pénz, a pályázatok, a 

szolgáltatások színvonala, viziturizmus, reklám, térségi szervezıiroda, ökoturizmus, 

termálfürdı létesítése, kerékpárutak, szálláshelyek növelése. 

 

 A potenciális turizmushoz kapcsolódó lehetıségek hasznosításának feltételei között 

második helyen szerepeltek: 

� az üdülıkörzeti településeken az út, kerékpárút építés, termálvízre alapozott 

létesítmények, gyógyiszap helybeni hasznosítása, közmő - és infrastruktúra fejlesztés, 

ökoturizmus, helyi nevezetességek bemutatása; 

� az üdülıkörzeten kívüli települések körében a szálláshelyek és szolgáltatás bıvítés, 

rendezvény-, sport-, és konferencia turizmus, civil szervezetekkel való jobb 

együttmőködés, strand fejlesztés, reklám-marketing, bányatavak karbantartása, 

rendezvények technikai feltételeinek javítása, kerékpárutak építése. 

 

A harmadik helyen említett feltételek között találhatók: 

� az üdülıkörzeti településeken: az önkormányzati utak bıvítése, általában az utak 

minıségjavítása, a kerékpárutak, szeméttelep rekonstrukció, az önkormányzat hatásos 

szúnyogirtása, a szolgáltatások, jó programok, marketing, a horgászat, a vadászat, a 

pályázatok, vendégbarát fogadó környezet, a falusi turizmus felkarolása és a 

támogatások igazságosabb elosztása stb.; 

� az üdülıkörzeten kívüli települések körében az elızıhöz képest, csupán négyet 

említenek: faluszépítés, helyi szervezı munka, programok szervezése és a sakk 

múzeum. 

 

A Tisza-tó esetében nem szabad elfelejteni ama tényt, hogy helyi életminıség 

javításához hozzájáruló turisztikai tevékenység nem jöhetett volna létre a Kiskörei 

vízlépcsı kialakítása nélkül. Ha nincsen ez a mesterségesen kialakított vízfelület – mely 

számos pozitív externáliával rendelkezik mind fogyasztói, mind termelıi oldalon – akkor 

nem beszélhetnénk a fenntartható turizmusról, mint kitörési pontról. Természetesen a Tisza-
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tó, vagyis a Kiskörei víztároló léte sem mentes ellentmondásoktól, ellenérdekektıl (üdülési 

igények, az ehhez szükséges vízszint és a karbantartás, vagy a tározóból a Tisza nyári 

vízpótlási funkciójának összeegyeztetési nehézségeire gondolhatunk). 

S, hogy van elmozdulás, elırelépés, az kiderül abból, hogy a Tisza-tó Térségi 

Fejlesztési Tanács koordinálásával ez a térség kapta meg elıször az Európai Régiók 

Győlésének Village+ védjegyét Európában. Ami remek példa a hasonló adottságokkal és 

ambíciókkal rendelkezı területek elıtt arra, hogy alulról jövı kezdeményezésre építve, 

hatékony együttmőködéssel és együttgondolkodással a fenntarthatóság irányába való 

elmozdulás megvalósítható. 

A fenntartható turizmus komplex fogalom. A fenntarthatóság három dimenziója között 

nehéz megteremteni az összhangot, hiszen, amit fenntarthatónak tartunk az egyik oldalról, 

az nem biztos, hogy a másik oldalról is az. A fenntartható turizmus definíciója a 

szakirodalomban többféle megközelítésben szerepel. Számos tanulmány készült azzal 

kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mi is a cél, a turizmus mint ágazat vagy a helyi 

gazdaság, közösség stb. fenntartása. Egyes szakértık azon az állásponton vannak, hogy a 

fenntartható turizmus fogalma a Brundtland Bizottság definíciójából eredeztethetı és azt a 

WTO28 kielégítıen meghatározta. E szerint a fenntartható turizmusfejlıdés irányelveinek és 

megvalósítási eszközeinek minden turizmus fajtára és minden desztinációban 

alkalmazhatónak kell lenniük. (WTO, 2000) Vagyis meg kell találni a fenntarthatóság 

három dimenziójának összhangját, mert csak így garantálható hosszú távon a 

fenntarthatóság. (Puczkó – Rátz, 2001) Mások szerint a fenntartható turizmus vizsgálatakor 

annak gazdasági aspektusai jelentısebbek, tehát a hangsúly inkább a lakosság számára 

jelentkezı hasznokon és a látogatók elégedettségén van. A harmadik csoporthoz tartozó 

szakértık pedig szkeptikusan közelítik meg a fenntartható turizmus fogalmát. 

Másik megközelítésben a turisztikai desztináció menedzsmentre (TDM) és a VICE-

modellre szükséges ráirányítani a figyelmet. „A TDM célja a fenntartható és versenyképes 

turizmus rendszerének kialakítása és mőködtetése egy turistákat fogadó 

térségben.”(Lengyel, 2008.) A VICE-modell a szereplık29 közötti kölcsönhatásokat mutatja 

be, azt kívánja érzékeltetni, hogy csak az a tevékenység lesz fenntartható, melyben minden 

szereplı érdekelt. 

                                                 
28 World Tourism Organization 
 
29 A VICE-modell szereplıi Lengyel (2008): látogató – turisztikai szektor – helyi közösség – környezet 
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A fenntarthatóság térnyerése a turizmusban is alapvetı társadalmi és gazdasági érdek, s 

azok az országok, régiók, tájak, települések, vállalkozók juthatnak potenciális elınyökhöz, 

melyek idıben felismerik ennek fontosságát és érvényesítik a fenntarthatóság céljait, 

kritériumait. A fenntarthatóság mellızésével folyamatosan csökkenhetnek, vagy végül ki is 

merülhetnek a turizmus bevételi forrásai. Aktualitását különösen az emeli ki, hogy 

miközben évente nı az útra kelı milliók száma, a turizmus célhelyein egyre nı a környezet 

terhelése, pusztulnak a természeti értékek, különlegességek, nem regenerálódik a természeti 

környezet. Ez különösen ott fontos, ahol kulcskérdés s turizmusból származó bevétel, 

foglalkoztatási lehetıség.  

 
36. ábra  A fenntartható turizmus integrált értelmezése 

Forrás: Saját munka. (Csete M., 2005c) 
 

Véleményem szerint a fenntartható turizmus egy olyan rendszer, melyben többféle célú 

(rekreációs-, gyógy-, öko-, sport-, kaland-, konferencia stb.) turizmus igényeinek kielégítése 

harmonizál a természeti erıforrások és más természeti értékek regenerálódásával, 

ritkaságok, különlegességek megkímélésével és a környezet terhelés elviselhetı mértékével, 

a környezet asszimilációs képességével. (Csete M., 2005c) (Lásd 36. ábra) A fenti 

meghatározásban a regenerálódás a turizmussal kapcsolatos folyamatokra, míg a terhelés az 

adott idıpont állapotára vonatkozik. A természeti környezetben helyezkedik el mind a 

társadalom, mind a gazdaság, s ez jelenti a turizmus létfeltételeinek, erıforrásainak alapját. 

Ha nem kerül megfelelı hangsúly a természeti környezet regenerálódására, az asszimilációs 

képességének nyomon követésére, a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételére, 
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akkor ki is merülhetnek a turizmus bevételi forrásai.  A fenntarthatóság helyi szintő 

megvalósításában, érthetıen, fontos szerepet játszik a fenntarthatóság érvényesítése a 

turizmusban. A vizsgált térségben a fenntartható turizmus, a lakosokkal való könnyebb 

megértése, elfogadhatósága miatt „trójai faló” szerepét is játszhatja a fenntarthatóság 

általánosításában. 

 

3. A KLÍMAVÁLTOZÁS, VALAMINT A FENNTARTHATÓSÁG VIZS GÁLATA A 

TISZA-TAVI TÉRSÉGBEN 

 

A közelmúlt idıjárási szélsıségei, eseményei mindenkivel érzékeltették, hogy a 

fenntarthatóság megvalósításában a klímaváltozás hatásaival messzemenıen szükséges 

számolni, nemcsak azért mert már az IPCC Harmadik Értékelı Jelentése (2001) 

megállapította, hogy a fenntarthatóság megvalósításának legnagyobb veszélye a 

klímaváltozás, hanem mindenekelıtt a térségben élık érdekében. Éppen ezért, s a témakör 

aktualitása és súlya miatt, meglehetısen nagy figyelmet szenteltem a klímaváltozásnak a 

kistérségi fenntarthatóság megvalósíthatóságának vizsgálatában tudva, hogy az IPCC 

Jelentésrıl valószínő mit sem hallottak, de a változások jeleit már „saját bırükön” is 

észlelhették. (Csete M., 2007b; Csete M. 2008a,b)  

Hazai vonatkozásban a Klímabarát Települések Szövetsége példaértékő 

kezdeményezés (Antal Z. László – Takács-Sánta András, 2008.) a gyakorlati megvalósítás 

útján történı elmozdulásban. 

Törekvésemben erısítenek azok a vélemények, miszerint a globális éghajlatváltozás 

jelentıs természeti-környezeti, társadalmi és gazdasági kockázatokkal jár, melyek 

megelızésével vagy a rájuk való felkészüléssel foglalkozni szükséges. (Meadows – Randers 

– Meadows, 2005) (IPCC TAR, 2001; IPCC FAR, 2007)  

 

3.1.  Helyi fenntarthatóság és a klímaváltozás összefüggései  

 

Mindenekelıtt megkíséreltem a klímaváltozás és fenntarthatóság összefüggéseit és 

kölcsönhatásait áttekinteni. 

A valószínősíthetı klímaváltozás eleve bonyolíthatja a fenntarthatóság megvalósítását a 

várható hatásokra való felkészülés (zömében humán feltételek), a megelızés (zöldfelületek 
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növelése, intézkedések anyagok, gyógyszerek tartalékolására stb.), a kárenyhítés (az 

esemény bekövetkezésekor teendık), helyreállítás (anyagi-mőszaki, intézményi, stb. 

feltételek) miatt! A 36. ábra azt hivatott bemutatni, hogy a potenciális klímaváltozás mi 

mindenre hat. Látható, hogy tulajdonképpen a fenntartható település minden dimenziójára, 

s ezáltal alapvetıen befolyásolhatja a települési életkörülményeket, a jövedelmeket, az 

egészségügyi helyzetet stb., vagyis mindent, ami az élhetı település alapjait jelenti. 

Amennyiben a klímaváltozás hatására az élhetı település feltételrendszere sérül, akkor 

annak szerves következménye a települési életkörülmények, jövedelmek, népességmegtartó 

képesség, foglalkoztatottság, egyáltalán a vidéki térben való megmaradás esélyének 

romlása, a kultúrtáj pusztulása. (37. ábra) Ehhez nyújthat segítséget az ún. alkalmazkodási 

stratégia, mintegy megelızı, védekezı tevékenység, mely számos stratégiai területet is 

magába foglal, illetve más területekre is hat. Például a településeken élı lakosság az energia 

40%-át használja fel, és innen kerül ki a világ CO2 kibocsátásának 31%-a (ebbıl a 

lakóépületeké 21%). (Láng I.–Csete L.–Jolánkai M.,2006) Vagyis a fenntarthatósághoz 

szervesen kapcsolódik az energiatakarékosság, energiahatékonyság valamint a nem fosszilis 

eredető energiaforrások kérdésköre. Az alkalmazkodás és légkörvédelem sok esetben és sok 

helyütt összekapcsolódik, egymást erısíthetik (pl. alternatív energiák használata, 

zöldfelületek bıvítése, a termıtalaj mozgatás mérséklése stb.). 

 



 

 

37. ábra                A klímaváltozás hatásainak megjelenése a fenntartható településfejlesztésben   
Forrás: Saját munka.(Csete M., 2007b) 

A potenciális 
klímaváltozás és az 
idıjárási jelenségek 

várható hatásai  
 

- felmelegedés 
- szárazodás 
- extrém idıjárási 

jelenségek 
gyakoriságának  
növekedése 

- árvizek, belvizek, 
sárlavinák, aszály 

- hó, jégesı, fagyok 
- tornádószerő jelenségek 
- zivatarok stb. 

A település élhetıségére 
gyakorolt hatások 

 
- klíma egészségügyi 

következményei 
- kritikus infrastruktúra 
- ivóvíz 
- élelmiszer 
- energiafelhasználás 
- CO2  kibocsátás 
- épített környezetre 

gyakorolt hatás 
- energia tartalékok 
- biodverzitás stb. 

Települési szintő válaszok 
 

- Felkészülés katasztrófára, ill. különbözı 
váratlan eseményekre, a helyi felkészülés 
lehetıségeinek feltárása. 

 
- A helyi megelızés lépéseinek, megoldások 

meghatározása, kidolgozása. 
 
- A kárcsökkentés a bekövetkezı 

eseményeket követıen az, vagyis 
eseményekre való reagálás, a 
begyakorlottaknak megfelelıen.  

 
- A károk helyreállítására való felkészülés, 

a károk és eszközök számba vétele az 
érintettek bevonásával, különös tekintettel 
a fiatalabb generációkra. 

A megvalósítás stratégiája 
 

A klímaváltozás hatásaira való felkészüléssel 
bıvített helyi fenntarthatósági stratégiák 

kidolgozása, melynek lényege az 
alkalmazkodás és hozzájárulás a 

légkörvédelemhez. 
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A helyi fenntarthatóság középpontjába alapvetıen az élhetıség megırzéset, az élhetı 

települést helyezhetı. Amennyiben Korten (1998) életminıségre vonatkozó klasszikus 

modelljét olyan szempontból vizsgálom, hogy mely értékösszetevıkre hathat a 

klímaváltozás, akkor a 38. ábrában összefoglaltakat kapom, amely összhangban áll a 

Tudományos Akadémiák fenntarthatóság definíciójával is, amivel az értekezésem elsı 

felében foglalkoztam. 

 
38. ábra      Az életminıség a klímaváltozás hatásainak szempontjából 

Forrás: Saját munka. (Csete M., 2007b) 
 

Az életminıség, élhetıség megırzése érdekében célszerő megfelelı anyagi 

ösztönzıket is alkalmazni. Kézenfekvı megoldásnak általában azok tőnnek, amelyek 

költséghatékonyak, gazdaságosak, s ezen kívül kímélik a környezetet és további pozitív 

externáliaként az életkörülmények, helyi lakosok egészségügyi állapotának (pl. javuló 

levegıminıség) javulásához is hozzájárulnak, s mindemellett munkalehetıséget teremtenek 

a helyi szakembereknek, mellyel élénkítik a helyi gazdaság mőködését. Kiváló példa lehet 

erre a közösségek energetikai optimalizációja.  

A fenntarthatóság – klímaváltozás összefüggéseit és kölcsönhatásait a továbbiakban 

három lépésben vizsgáltam.  

Életminıség összetevıi  
(anyagi és pszichológiai 

jólét) 
 

Biztonság 

Egészség 

Tárgyi környezet 

Természeti erıforrások, 

javak és szolgáltatások 

Közösségi fejlıdés 

Személyi fejlıdés 

Az életminıség klímaérzékeny 
összetevıi  

 
Klímabiztonsági kérdések (havariák) 
 
Emberi egészségre gyakorolt hatások 
(hıhullámok, melanoma, kullancsok stb.) 
 
Természeti erıforrásokban, javakban és 
szolgáltatásokban bekövetkezı negatív 
változások (vízkészletekben bekövetkezı 
változások, kritikus infrastruktúra, 
biodiverzitás, védett értékek pusztulása 
stb.) 
 
Társadalmi szerkezet változásai, várható 
migrációs folyamatok, klímaérzékeny 
szociális rétegek: betegek, idısek, 
gyerekek, terhes anyák, nehéz fizikai 
munkát végzık stb. 
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Elıször hat Tisza-tó melletti településen felmértem a klímaváltozással kapcsolatos 

helyzetet, s ennek eredményeként felkészülési mintamodellt dolgoztam ki.  

Másodsorban azt vizsgáltam, hogy az adaptációt és mitigációt hogyan lehet 

fejlesztésekkel, beruházásokkal összekapcsolni programozás segítségével.  

Harmadik lépésként pedig részletesebben vizsgáltam a 38 településen a 

klímaváltozással kapcsolatos vélekedéseket, a lakossági attitődöt, szemléletet, a 

klímaváltozás felismerésének fontosságát. 

 

3.2.  Hat Tisza-tó közeli település vizsgálata klímaváltozási nézıpontból 

 

A valós helyzet megismerése érdekében elsı lépésként 2007-ben a Tisza-tó 

környezetében, hat településen készítettem vizsgálatokat a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás helyi megítélésérıl, majd kidolgoztam a helyi társadalom klímaváltozásra 

való felkészülésre egy fenntarthatósági cselekvési minta modellt, mely országosan, 

pontosabban más településeken, kistérségekben is alkalmazható. A modell az adott helyen 

az érintettek számára egyértelmővé teszi, hogy a potenciális klímaváltozás mi mindenre is 

hat egy településen, ami elısegíti a megértést és a gyakorlati megvalósítást. Az adaptált 

modell a településen begyakorolható, a váratlanságból, meglepetésbıl adódó pánik 

elkerülése érdekében. A klímaváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás 

megvalósíthatósága alapvetıen attól függ, hogy a helyi közösség mennyire tudja fejlesztési 

törekvéseit ezzel összehangolni, felhasználva a pályázati lehetıségeket.   

A térségben is – a magyarországi prognózisok szerinti – szárazodás, felmelegedés és az 

extrém idıjárási jelenségek gyakoriságának, idıtartamának és intenzitásának, 

károkozásának növekedése várható. A vizsgált települések 2003-ban, és 2007-ben – 

akárcsak az országban másutt – kaptak már ízelítıt az idıjárás szeszélyes változásából, mert 

a korai tavaszodást hirtelen lehőlés, fagyok követték, majd árvíz, belvíz, hatalmas aszály 

jelentkezett, tetemesen csökkentek a mezıgazdasági hozamok. A lakosság úgy érzékelte, 

hogy súlyosan károsodott a természeti környezet, de a jelenségek megviselték a lakosság 

egészségét is. 

A felmérésbıl kiderült, hogy a lakosság klímaváltozásról való tájékozottsága hiányos, 

ezért offenzív kommunikációs stratégia szükséges annak érdekében, hogy a lakosság 

felfigyeljen a klímaváltozás várható hatásaira adható válaszokra, a megelızés lehetıségeire, 

a károk csökkentésének módjaira, a bekövetkezett események alatti viselkedésre, majd a 
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károk helyreállítására, végeredményben a klímatudatosság kibontakoztatására, majd 

erısítésére. (Csete M., 2007b) 

Azt is megállapítottam, hogy lokálisan a kezdeményezést, cselekvést a helyi települési 

önkormányzatok – sokféle gondjuk mellett – a kormánytól, az államtól várják. Ennek 

ellenére rendkívül fontos, hogy helyileg minden lakos tudja, hogy adott esetben ki, mit, 

mivel, kikkel együttmőködve, hogyan cselekedjen, a váratlanságból, a pánikból, a 

fejetlenségbıl eredı károk elkerülése érdekében, annál is inkább, mert a lakosság olyan, 

eddig szokatlan eseményekkel is találkozhat mint a már említett tornádó szerő jelenségek, a 

helyi kisvízfolyások áradása, vagy a sártenger.  

A települések körében végzett felmérésem szerint a felkészülésben a helyi vélemények 

fontossági sorrendje az alábbi, ami bizonyítja a sokoldalú tennivalók irányát, lépéseit 

egyúttal (Csete M., 2007b): öntözés, árvízvédelem, a belvizek leküzdése, cselekvési tervek 

kidolgozása, tájékoztató elıadások tartása, technikai eszközök beszerzése, környezeti 

nevelés, környezet- és klímatudatosság erısítése. 

A vizsgálatok alapján kidolgoztam a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás helyi 

cselekvési mint program modelljét (39. ábra), melynek vázlata a következı: 

� a helyi körülmények, célok, igények, feltételek felmérése a koncepció formálásához, 

majd ennek alapján a cselekvési stratégia megalapozása; 

� az eddigi idıjárási hatások és a várható változások számításba vétele. Figyelembe 

véve a helyi lakosság egyes társadalmi rétegeinek eltérı érzékenységét, különös 

tekintettel arra, hogy Magyarországon a településeken megnıtt az idısek aránya, de 

megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a betegek, csecsemık, kisgyerekek is; 

továbbá tekintetbe veendı a települési infrastruktúrák eltérı sérülékenysége, s annak 

következményei vagy a település területének az idıjárási hatásokra való eltérı 

reagálása, tőrı- és helyreállító képessége is. Ugyancsak megkülönböztetett 

figyelmet és felkészülést érdemelnek a térségben lévı európai jelentıségő védett 

természeti értékek, különféle élıhelyek, madárrezervátumok, ritka növények stb.; 

� a változások becsült hatásai és az azokra adható válaszok, megoldások feltárása; 

� a humán, technikai feltételek, tartalékok; 

� az öntevékenység, önkéntesség, a szervezettség lehetıségeinek körvonalazása, az 

intézményi háttér végiggondolása; 

� figyelı, jelzırendszer, riasztórendszer, monitoring, indikátorok kidolgozása és 

megszervezésének elkezdése; 

� a cselekvési program lakossággal való megismertetése és begyakorlása. 
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39. ábra       A klímaváltozásra való felkészülés lokális szintő modellje  
                     Forrás: Saját munka. (Csete M., 2008a) 

 

3.3.  Fejlesztések összekapcsolása a klímaváltozásra való felkészüléssel 

 

A települések fejlesztését Magyarországon különféle nemzeti és EU programok, 

források mozdítják elı. Ezek összekapcsolva helyi erıforrásokkal, pályázatokkal, 

támogatási lehetıségekkel sokat lendíthetnek a klímaváltozás kapcsán a települések 

élhetıségén szinergikus hatás elérése érdekében. Például az egyik településen, hosszabb idı 

függvényében, a házak, lakások fal- és nyílászáró szigetelése, a főtés korszerősítése, 

kerékpár út építése, valamint az oktatás-képzés fejlesztési, beruházási igényének kielégítése 

jól társítható, melyek lényegében mind energiamegtakarításra, az élhetıség javítására, a 

helyi mitigációra és adaptációra irányulnak.  

Optimalizálva a befektetési lehetıségek beruházási, üzemeltetési költségeit 

kiválasztható az a megoldás, melynek együttesen a legkedvezıbb a szociális, gazdasági és 

klímavédelmi alkalmazkodási hatása. (Csete M.–Török Á., 2008) Elterjesztve az említett 

felfogást és az eljárás rutinszerően ismételhetı, melynek lényege, hogy a mitigáció és az 

adaptáció helyi fejlesztési ráfordításai összehangolhatók az egyébként is szükséges 
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beruházásokkal a kedvezıbb hatékonyság, a többféle pozitív hatás, a gyorsabb megtérülés 

érdekében. Érdemes helyi akciócsoportokat szervezni, támaszkodva például az EU Leader+ 

programra is, annak érdekében, hogy helyi tekintélyek, kezdeményezı személyek, 

iskolások, tanítók számba vegyék, hogy elıször is milyen fejlesztések szükségesek a 

településen, majd kalkulálják ezek beruházási igényét, ezek ismeretében állítsanak fel 

fontossági sorrendet, s mindezt vessék össze a klímaváltozásra való felkészülés anyagi, 

mőszaki, humán igényével. Önmagában véve – optimalizálás nélkül is – ez a számbavétel 

rendkívüli módon elımozdítja a lokális cselekvést és a különféle intézkedések 

összehangolását, s a szinergikus hatás fejlesztését.  

A helyi közösségi klímastratégia megalapozásának elengedhetetlen feltétele az igények 

és elvárások feltérképezése, a koncepció kialakításához. Természetesen ehhez a helyi 

érintettek bevonása, szerves részvétele nélkülözhetetlen. Következı lépés a település 

rendelkezésre álló lehetıségeinek, módszereinek és eszköztárának kialakítása lehet, amely 

alapvetıen a helyzetelemzés eredményeire támaszkodik. Az érintettek közötti jobb, 

hatékonyabb koordináció gördülékenyebbé teheti a megvalósítás folyamatát, melyben 

fontos szerep hárul az intézményi háttérre, ezen belül a kistérségi vagy települési felelısre. 

A fenntarthatóság és helyi klímavédelem fontosságának tudatosítása az ott élık körében sok 

esetben a megfelelı kommunikációtól is függ. Negyedik lépésben a helyi klímaprogram 

sarokpontjainak, rövid- és hosszú távú céljainak és feladatainak meghatározása történhet. A 

helyi program megfelelı monitoringjához utolsó lépésként szükség lehet egy adatgyőjtési 

rendszer, valamint a megfelelı indikátorok kialakítására. 

 

3.4. A klímaváltozás és fenntarthatóság 2008. évi vizsgálatai 

 

Újabb lakossági attitőd vizsgálatokat végeztem 2008-ban az elızıekben már ismertetett 

38 település körében (2.5. fejezet). Mindenekelıtt arra kerestem a választ, hogy 

rendelkeznek-e tapasztalattal a klímaváltozásról illetve, hogy az érintett településeken 

milyen arányban tapasztalták a klíma- és idıjárás megváltozásának jelenségeit? Az 

üdülıkörzeti települések körében 100%, az üdülıkörzeten kívüli települések körében 84%-

ban tapasztaltak határozott felmelegedést! (40. ábra) 
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40. ábra Tapasztalt változások a vizsgált településeken 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 

 

Látható, hogy a természetközelibb Tisza-tavi településeken a 12 kérdezett jelenségbıl 

10-ben határozottabban tapasztalták a változásokat, mint az üdülıkörzeten kívüli 

településeken. A sárlavinák alacsony elıfordulását a sík domborzati viszonyok 

magyarázzák, no meg az, hogy a „kisebb” lemosódásokra, vizes erózióra nem is figyelnek.  

A tapasztalt jelenségeket megítélését értelemszerően számos külsı tényezı 

befolyásolhatja. Éppen ezért a térségre jellemzı alapvetı, hozzáférhetı és rendelkezésre 

álló meteorológiai adatok alakulását is szeretném érzékeltetni. A 41. ábrán látható adatok a 

TYN SC 1 adatbázis30 szerintiek. (Horváth L. – Solymosi N. – Kern A. – Maróti-Ágocs Á – 

Erdélyi K, 2008) Az adatbázis a Hadley Centre A2 szcenárió szerinti 2001-2100 idıszakra 

vonatkozó évenkénti  havi átlaghımérséklet és csapadékösszeg adatait tartalmazza a 10'-es 

                                                 
30 Az adatbázishoz való hozzáférést az Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz MTA-BCE Kutatócsoport 
biztosította. 
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térbeli felbontásban, ezek közül a Tisza-tó térségére vonatkozó adatok kerültek 

leválogatásra. A vizsgálataimban megkülönböztetett településcsoportok adatai nem került 

külön-külön lekérdezésre, mivel a térbeli eltérések minimálisak, így esetükben az 

adatbázisban nincsen érzékelhetı különbség a változásokban. 
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41. ábra  A Tisza-tavi térség havi átlaghımérséklet és csapadékösszeg adatait TYN SC 
1 adatbázis alapján 

 

Rendkívül fontos, hogy az említett jelenségek egészségkárosító hatását észlelték-e a 

megkérdezettek?  A Tisza-tavi térség településeinek 63%-ban észlelték a változások 

egészségkárosító hatását, míg a „nem kiemelt” településeknek ugyanez csak 37%. Ez 

valószínő a falusi kisebb települések kitettségével magyarázható, ami megfelel a budapesti 

vizsgálatoknak, ahol a klímaváltozásra érzékenyebbnek bizonyultak a kertes környezetben 

élık, a belvárosiakhoz képest. (Harnos Zs.–Csete L., 2008) 

A konkrét károk között az üdülıkörzeti települések csoportjában 26-ot közöltek, míg 

ugyanez a „nem kiemeltek” körében 17. A konkrét káresemények között mindkét 

csoportban megemlítik a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, a mezıgazdasági károkat, 

belvizeket, a termékek minıségének romlását, fagykárokat, jégverést, szélvihart, szikesedés 

erısödését, erdıpusztulást, árvizet, hıségkárokat stb. 

A klímaváltozásra való felkészülésre mindkét csoportban egyelıre csak a települések 

11%-ában gondoltak. 

Az eddigi klímaváltozás hatásaira adható válaszokat illetı kezdeményezések között 

néhányat említettek. Az üdülıkörzeti települések körében például vízrendezési pályázatot 

(Tiszanána) és védıital kiosztást (Ároktı) említik, míg az üdülıkörzeten kívüli települések 

között légkondicionáló (!) vásárlás, míg Átányban fásítás, valamint záportározó építés 

szerepel. 
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Figyelmeztetı, hogy a klímaváltozásra való felkészülésben a települések segítséget 

várnak. Szívesen fogadnának segítséget az üdülıkörzeti települések 94%-ban és az 

üdülıkörzeten kívüliek  89%-ban. 

Megvilágítva a megkérdezetteknek a légkörvédelem (mitigáció) és az alkalmazkodás 

(adaptáció) lényegét, arra kerestem a választ, hogy felismerték-e a településeken, hogy ık is 

hozzájárulhatnak a légkörvédelemhez, a fosszilis energiahordozók csökkentése, s általában 

az energiafelhasználás mérséklése révén? Az igenlı válaszok aránya az üdülıkörzeti 

települések körében 73%, az üdülıkörzeten kívüliek körében pedig 50%. 

A mitigációs lehetıségekrıl alkotott véleményeket a 42. ábra foglalja össze. 
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42. ábra A kibocsátások csökkentésének lehetıségei a településeken 
   Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

Az adaptációs lehetıségekben árnyaltabbak és pozitívabbak a válaszok, az 

alkalmazkodás közelebb áll az emberekhez, ebben több „fantáziát” látnak a településeken, 

mint a mitigációban, a településeken élık biztonsága érdekében. (43. ábra) 
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43. ábra Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megítélése a településeken 
  Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
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Részben az elızıek ellenırzése, részben a válaszok megerısítése, vagy gyengítése 

érdekében feltettem a kérdést, hogy a megkérdezettek megítélése szerint mi fontosabb az 

adott településen az alkalmazkodás kényszere és lehetısége, vagy a helyi légkörvédelem, 

vagyis az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetısége? (44. ábra) 
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44. ábra  Alkalmazkodás és / vagy mitigáció  
       Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 
 
A válaszok megerısítik az alkalmazkodás helyi fontosságát, de felismerik, hogy adott 

településen is mindkét irányba szükséges lépéseket tenni. 

A települések – az elızıekbıl már sejthetıen – sérülékenyebbé váltak az idıjárási 

jelenségek hatására. A sérülékenység fokozódását megerısítı igenlı válaszok ezzel 

kapcsolatban a következık az üdülıkörzeti településeken 78%, a nem üdülıkörzeti 

települések körében pedig 68%. 

A sérülékenység lehetséges okaira vonatkozó kérdés eredményeit a 45. ábra ismerteti. 

A településeken az eddigiek folyamán a hıséghullámok, a villamosenergia ellátás, 

vagyis az egyik kritikus infrastruktúra zavarai, és az idısek nagy aránya okozott gondot, 

illetve növelte a sérülékenységet. 

A települések zömében már felismerték, hogy helyileg is szükséges felkészülni a 

klímaváltozásra és ez nem intézhetı el azzal a leegyszerősítéssel, hogy „klíma mindig volt 

és mindig lesz”. Már csak azért sem, mert a klimatikus hatásokra az emberek eddig is 

kénytelenek voltak valamilyen módon reagálni. A helyi felkészülést fontosnak véli az 

üdülıkörzeti települések 78%-a, a nem üdülıkörzeti települések 69%. 
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Sérülékenység lehetséges okainak megítélése a vizsg ált kistérségben
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45. ábra Sérülékenység lehetséges okai a kistérségben 
  Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38, több válasz is lehetséges volt) 

 

 

Célszerő megemlíteni, hogy a Tisza-tavi települések következetesen pozitívabban 

reagálnak a klímaváltozás problémáira is a Tisza-tótól távolabbiakhoz képest, ami 

feltehetıen az eddigi változások határozottabb érzékelésének tudható be. 

A felkészülést fontosnak tartó településeken jelzik, hogy ehhez különféle szellemi, 

anyagi ráfordítások, áldozatok szükségesek. Ezek forrásainak megoszlásáról való 

véleményüket a 21. táblázat foglalja össze. Bíztató, hogy a települések nem mindent az 

állami, központi hozzájárulástól várnak, hanem eltérı arányban, de számolnak a helyi 

közösségi és egyéni hozzájárulással, áldozatvállalással is. 

 

21. táblázat  Felkészüléshez szükséges ráfordítások forrásainak megoszlása 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések (%) 

Üdülıkörzeten kívüli 
települések (%) 

Állami források 40 – 100 50 – 100 
Helyi közösségi áldozatok 0 – 30 0 – 30 
Egyéni hozzájárulás 0 – 20 0 – 50 

Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
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A vizsgált települések körében szükségesnek vélik különféle helyi felvilágosító munka 

végzését, akciók szervezését a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elımozdítása 

érdekében. Az üdülıkörzeti települések 84%-ban, a nem üdülıkörzeti települések körében 

pedig 71%-ban. 

A települések zömében helyi cselekvési programok kidolgozását is fontosnak tartják az 

üdülıkörzeti településeken 63%, a üdülıkörzeten kívüli települések körében pedig 78%. 

Sok helyütt a kidolgozott cselekvési program begyakorlását is fontosnak vélik 

helyesen, hiszen a váratlanságból eredı kapkodás, pánik, idıveszteség, csak így kerülhetı 

el, az üdülıkörzeti települések 68%-ban, a nem üdülıkörzeti települések körében pedig 

50%-ban. 

A klímaváltozást jelzik a különféle idıjárási anomáliák gyakoriságának, 

intenzitásának, idıtartamának, károkozásának növekedése. A közelmúltban ugyanazon a 

tájon egymás után fordult elı például korai fagy, belvíz, árvíz, majd súlyos hosszan tartó 

hıség és aszály. A vizsgált térségben adott évben a fagykár, belvíz, aszály egymás utáni 

elıfordulását a 46. ábra szerint tapasztalták. A válaszok igazolják az extremitások, 

pontosabban az említett idıjárási jelenségek – adott évben – egymást követı elıfordulását. 
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46. ábra  Az idıjárási anomáliák elıfordulásának megítélése a vizsgált térségben 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

A légkörvédelemhez való helyi hozzájárulás, valamint az alkalmazkodásban, az 

energiaszükségletekben, a főtésben, a tüzelésben, a takarékosság, a hatékony felhasználás és 

az alternatív források felkarolása a legfontosabb. Ezért erre vonatkozóan is kiterjesztettem a 

vizsgálatokat. Arra kerestem választ, hogy a megkérdezettek vajon látnak-e lehetıséget a 
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hagyományos tüzelési, főtési (fa, szár, szalma, csutka, nyesedék stb.) megoldások ismételt 

felkarolásában, ami költségtakarékos és a káros kibocsátások is csökkenthetık? A 

megerısítı válaszok aránya az üdülıkörzeti településeken 89%, az üdülıkörzeten kívüliek 

körében 65%. 

A hagyományos tüzelés, főtés ismételt elterjesztését, felkarolását szolgáló 

megoldásokra is gondoltak a településeken. Ezekben leggyakrabban a pályázatok és 

támogatások szerepelnek, de javasolják a gázkazánok alternatívra cserélését, a korszerő 

tüzelıberendezések beszerzésének támogatását, a fa árának csökkentését, energiaerdı 

telepítését, az ártéri erdıgazdálkodás visszaállítását, kemenceépítést, a geotermikus energia 

felhasználását stb. 

Ha másért nem is, de a növekvı energiaköltségek miatt várható, hogy a kényszer 

hatására foglalkoznak a települések az energiaellátás gondjaival. Az adott település 

autonóm energiaellátásának kezdeményezésérıl a 47. ábra tartalmaz információkat. 

 

Felmerült-e valamilyen kezdeményezés  az 
üdül ıkörzeti települések esetében az 

autonóm energiaellátásra vonatkozóan?

Részben 
6%

Igen
19%

Nem 
75%

Felmerült-e valamilyen kezdeményezés  az 
üdülıkörzeten kívüli települések esetében az 

autonóm energiaellátásra vonatkozóan?

Nem 
66%

Igen
6%

Részben 
28%

 

47. ábra Felmerült-e valamilyen kezdeményezés a település  
       autonóm energiaellátásra vonatkozóan? 
     Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
 

 

Nem sokkal kedvezıbb a helyzet a közösségi helyiségek (iskolák, óvodák, kultúr- vagy 

más közösségi házak, önkormányzati irodák stb.) autonóm energiaellátását illetıen sem, 

amint az a 40. ábrán is tükrözıdni látszik. (48. ábra) 
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Felmerült-e valamilyen kezdeményezés  az 
üdül ıkörzeti települések esetében a közösségi 

helységek autonóm energiaellátásra 
vonatkozóan?

Részben 
21%

Igen
21%

Nem 
58%

Felmerült-e valamilyen kezdeményezés  az 
üdül ıkörzeten kívüli települések esetében a 

közösségi helységek autonóm 
energiaellátásra vonatkozóan?

Részben 
39%

Igen
6%

Nem 
55%

 

48. ábra Felmerült-e valamilyen kezdeményezés a településen  
    a közösségi helyiségek autonóm energiaellátásra vonatkozóan? 
         Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 
 

Feltétlezhetı, hogy a kisebb egységek, a családi házak, háztartások részbeni, egészbeni 

autonóm energia ellátásában az elızıekhez képest kedvezıbb a helyzet. Az eredmények 

egyelıre szerények, de bíztatóak, lásd 49. ábra. 

 

Történtek-e lépések a családi házak autonóm 
energiaellátásának irányába  az üdül ıkörzeti 

településeken?

Részben 
28%

Igen
11%

Nem 
61%

Történtek-e lépések a családi házak autonóm 
energiaellátásának irányába  az 

üdül ıkörzeten kívüli településeken?

Nem 
50%

Igen
6%

Részben 
44%

 

49. ábra Történtek-e lépések a családi házak autonóm energiaellátásának irányába? 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 
Eleve feltételeztem, hogy a hosszabb távra elıretekintı, nagyobb áldozatokkal járó 

megoldások a hátrányos helyzető, nagy gondokkal küzdı településeken, háztartásokban 

egyelıre nem számíthat elterjedésre, ezért az alkalmazkodás, védekezés egyszerőbb, az 

elmúlt évtizedekben bevált megoldásait, módjait is vizsgáltam. Például azt, hogy a 

településen lévı házak hány százaléka rendelkezik zsalugáterrel, redınnyel, más árnyékoló 

megoldással. Az igenlı válaszok aránya a következı az üdülıkörzeti településeken 49%, az 

üdülıkörzeten kívüli települések körében 51%. 

Elsı pillanatra megmosolyogtató, de a mediterrán térségekben ma is használatos a 

legyezı, ezért érdeklıdtem, hogy a hölgyek körében mi a helyzet a kézi legyezı 

használatával? A válasz nem meglepı (50. ábra). 
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Kézi legyez ı használata a vizsgált településeken
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50. ábra Kézi legyezı használata a vizsgált településeken 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

A légkondicionált lakások, helyiségek aránya alacsony, az üdülıkörzeti településeken 

5,0 %, a nem üdülıkörzeti települések körében pedig 3,8%. 

Az önkormányzati ingatlanokban azonban tervezik a légkondicionálók bıvítését, 

növelve a költségeket, főtve a külsı környezetet, az üdülıkörzeti települések 42%-ban, a 

nem üdülıkörzeten kívüli települések pedig 56%-ban. 

Szerencsére, a hagyományos szellıztetés, „huzatolás”, ventillátorok használatát is 

felkarolják a jövıben, az üdülıkörzeti településeken 78%-ban, a nem üdülıkörzeti 

települések körében pedig 56%-ban. 

Az elemzésbe vont terület mezıgazdasági hasznosítása és a gazdálkodók jelentıs köre 

miatt vizsgáltam néhány speciális, de a klímaváltozással összefüggı kérdést is. Például arra 

kerestem a választ, hogy a gazdálkodók ismerik-e, hogy minél mélyebb a szántás, a 

talajforgatás, annál több igen káros gáz, metán, kerül a légkörbe? A várakozásoktól eltérıen 

a válaszok jobb tájékozottságról tanúskodnak, az üdülıkörzeti településeken 26%-ban, a 

nem üdülıkörzeti települések körében pedig 32%-ban ismerik ezt a tényt.  

Sıt a tájékozottság mellett lépések történtek a gépesítés korszerősítése – talajforgatás 

csökkentése, gépek összekapcsolása, energiatakarékosság stb. – területén is, az üdülıkörzeti 

településeken 47%-ban, a üdülıkörzeten kívüli településeken pedig 39%-ban. 

Vidéki településeken sem terjed a komposztálás, ami nemcsak a klíma- és 

környezetvédelmet szolgálja, hanem még költségcsökkentı is. Érdeklıdtem, hogy 

foglalkoznak-e a komposztálás terjesztésével? Az esetek többségében ugyan pozitív 

válaszokat kaptam, de ezt a helyszíni megfigyelések nem támasztják alá. Az igenlı 

válaszok az üdülıkörzeti településeken 63%, a nem üdülıkörzeti települések körében pedig 

74%. 
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A klímaváltozással újszerően merül fel a biztosítás kérdésköre is. A településeken élı 

családok az alábbi arányban rendelkeznek biztosítással: az üdülıkörzeti településeken 49%, 

a nem üdülıkörzeti települések körében pedig 43%. Az 51. ábrán tükrözıdik, hogy a 

biztosítás fontosságának felismerése még közel sem egyértelmő. 

Biztosítás fontosságának megítélése a vizsgált kist érségben
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51. ábra Biztosítás fontosságának megítélése 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

Mind a fenntarthatóság, mind a klímaváltozás és energiafelhasználás miatt egyaránt 

fontos a megújuló energiaforrásokkal való foglalkozás. Vizsgáltam, hogy miképpen 

vélekednek a településeken a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban? (22. táblázat) 

 

22. táblázat Megújuló energiaforrások ismerete a vizsgált térségben 

Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli települések  

 
Megnevezés 

száma (%) száma (%) 
Nem foglalkoznak 5 26 6 32 
Foglalkoznak a lehetıségekkel 13 68 11 58 
Tervezés alatt áll 1 6 1 5 
Kivitelezés alatt áll - 0 1 5 

Mőködı - 0 - 0 

Együtt 19 100 19 100 
  Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 

 

 

Gyakorlatilag tehát csak néhány településen foglalkoznak a megújuló forrásokkal, a 

többin jó esetben csak beszélnek, vagy hallottak róla, holott jelentıs biomassza potenciállal 

rendelkeznek mindkét településcsoportban. 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ÉS TÉZI SEK  

 

4.1. A kutatások elızményei, célrendszere, tárgya, módszere és hipotézisei 

 

A fenntarthatóság jelentısége és aktualitása nem szorul különösebb bizonyításra mert 

tapasztalható, hogy a természeti rendszerek körforgásának, vagy az anyagi javak 

újratermelésének zavarai már az emberi létezést veszélyeztetik. 

A fenntarthatóság bibliai múltra visszatekintı emberi tulajdonság, mégis a természeti – 

társadalmi – gazdasági környezet közötti harmónia felbomlása miatt fogalmazták meg újra 

a fenntartható fejlıdés gondolatát. Lester R. Brown óta (1981), – aki társadalmi 

vonatkozásban használta a fenntarthatóság kifejezést – szerzık sokasága, világkonferenciák 

stb. foglalkoztak a fenntarthatósággal általában filozófiai és szakmapolitikai, illetve globális 

szinten, de a gyakorlati megvalósításra alig található példa. Ezért választottam kutatási 

területnek a kistérségi, települési szintet, arra keresve a választ, hogy egy természeti 

környezetben (védett, ramsari, Natura 2000 területek, Tisza-tó, Tisza) gazdag térségben a 

tényleges helyzetbıl, az adottságokból kiindulva hogyan lehet megvalósítani, érvényesíteni 

a fenntarthatósági törekvéseket. 

A témaválasztásomban szerepe volt annak is, hogy a témakörrel már több éve 

foglalkozom, melyrıl munkáim, publikációim, nemzetközi és hazai konferenciákon való 

szerepeléseim is tanúskodnak. 

A kutatásaim célrendszere összetett. A fenntarthatóság értelmezése, felfogása 

tisztázása után a kistérségi, települési szintő megvalósítás kiindulási helyzetét – a 

települések természeti környezethez való viszonyát, a gazdasági, társadalmi-szociális 

állapotát –, a klímaváltozás, globalizáció hatásait vizsgálom, hogy körvonalazhassam a 

fenntartható, élhetı kistérség, település, környezet, vidék megvalósítási lehetısége. 

A vizsgálat tárgyául a Tisza-tó térsége, illetve a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba 

tömörült 73 település szolgált. A választás azért esett a térségre, mert az igen gazdag 

természeti környezet, hátrányos gazdasági-társadalmi körülményekkel, nagyarányú roma 

lakossággal társul, s így lehetıséget nyújt – az adott, hátrányos körülmények között – az 

összefüggések komplex értékelésére. 

Módszerként többféle megoldást is választottam, illetve alkalmaztam, de 

bebizonyosodott, hogy a fenntarthatóságot alapozó feltáró vizsgálatok elsısorban kérdıíves 

adatgyőjtésre támaszkodó összehasonlító elemzéssel oldható meg. A vizsgálatokhoz 73 
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terjedelmesnek tőnı, de gyorsan megválaszolható, belsı ellenırzési lehetıségeket is 

tartalmazó kérdıívet küldtem ki és 38-at dolgoztam fel. (A 73 településbıl többen nem 

válaszoltak, más felvételek, pedig feldolgozásra alkalmatlannak bizonyultak.) 

A kutatás célrendszere, a helyszíni ismereteim, a korábbi kutatásaim és más források 

alapján vezérfonálként kutatási hipotéziseket fogalmaztam meg: 

(1) A fenntarthatóság dimenziói között alapvetı a természeti értékek, erıforrások 

megóvása. A napi gondokkal küzdı lakosság körében azonban ennek felismerése 

ellentmondásos lehet. 

(2) A fenntarthatóság megvalósíthatóságát nehezíti, bonyolítja az alacsony életnívó és 

foglalkoztatás, a vonzásközpontok hiánya, a természeti környezet hasznosításának 

nehézségei. 

(3) A turizmust, az idegenforgalmat megváltó csodaszerként emlegetik az egész országban, 

s különösen a Tisza-tó térségében, holott ennek realitása, egyedüli üdvözítı volta 

megkérdıjelezhetı. 

(4) A cigánykérdés megoldása a fenntarthatóság egyik kulcskérdése, amiben láthatóan új 

megoldások szükségesek. 

(5) A fenntarthatóság szólamszerő használata helyett, a településen élık körében a 

mindennapok, a tennivalók, a cselekvés nyelvére szükséges lefordítani annak komplex 

jellegét. 

(6) A fenntarthatóság, a klímaváltozás és a globalizáció kihívásai lokális szinteken 

megjelenve sajátos, helyhez és helyzethez illı válaszokat várnak. 

 

4.2. A kutatások összefoglaló megállapításai, következtetései 

 

(1) A Tisza ökológiai folyosóban, az Alföldi-nagytájban és a Közép-Tisza-vidék 

középtájban, két tervezési-statisztikai régió, négy megye, 11 kistérség és a 

vizsgálatokban szereplı 28 község és nagyközség, valamint 10 város közé ékelıdı 

Tisza-tó térség eleve bonyolítja az érintett térségek összefogását és a fejlesztésre 

irányuló tevékenységet. A differenciált körülményeket jellemzi továbbá, hogy a 

vizsgálatba vont 11 kistérségbıl 5 hátrányos, 4 leghátrányosabb helyzető besorolású. A 

Tisza-tavat körül ölelı Hevesi és Tiszafüredi kistérség a kislélekszámú településeket, a 

szociális ellátottságot, a munkanélküliséget illetıen kedvezıtlenebb a környezı 9 

kistérséghez képest. Önmagában ezek az egyszerő összehasonlító elemzések is 
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világosan jelzik a kiemelt üdülıkörzet és a fenntarthatóság jelenében, jövıjében 

meghúzódó alapvetı feszültségeket, ellentmondásokat. 

(2) A részletesebb vizsgálatokat 19 Tisza-tó közeli kiemelt üdülıkörzetbe tartozó és a 

Tisza-tótól távolabbi 19 üdülıkörzeten kívüli település közötti összehasonlító 

elemzések segítségével végeztem. A disszertációban részletezett mutatókból, 

jelenségekbıl kiemeltem 38-at. A felsorolásból jól látható, hogy a Tisza-tavi 

települések mutatói 24 esetben kedvezıtlenebbek mint az üdülıkörzeten kívüli 

településeké, s pozitív (+) jelzés csak 14 esetben található (6. sz. melléklet), ami 

megerısíti a kistérségi vizsgálatokból levont tanulságot, azt, hogy a Tisza-tó közeli 

településeken a fenntarthatóság megvalósítása bonyolult, nehézségekkel terhelt 

folyamat lehet a következı években. 

(3) A vizsgált 38 település környezete igen gazdag védett természeti értékeket rejtı és 

Natura 2000 területekben, s a hazánk 32 ramsari területébıl is 8 a térségben található.  

Ez a gazdagság nem mondható el a térség agroökológiai potenciáljáról, mert a 35 

hazai agroökológiai körzet között a szántó területi pontenciál értékelésében a 

legjobbhoz képest csupán a 21. helyet foglalja el. A szántók aranykorona értéke 

alacsony, és nagy a mővelési ágakon belül a mővelésbıl kivont területek aránya, s 

mindkettı hátrányosabb az üdülıkörzeti települések körében. 

Figyelmeztetı, hogy a települések a természetvédelmi, ramsari, Natura 2000 

területeket zömében érdektelennek, fejlıdést korlátozónak tartják és csak elenyészı a 

pozitív véleményalkotás. Ez az üdülıkörzeti települések körében 75, illetve 10%, ami 

kedvezıtlenebb,  mint az üdülıkörzeten kívüli települések esetében. 

A Tisza-tó létérıl, hasznosságáról alkotott vélemények sem egyöntetőek, bár 

kifejezetten „hátrányos” véleményt egyetlen településrıl sem jeleztek. Az elınyös 

vélekedések az üdülıkörzeti települések körében 89%, az üdülıkörzeten kívüliek 

esetében 56%, ami megfelel a hasznosítási feltételeknek. 

A Tisza-tó létébıl származó elınyök között az üdülıkörzeti településeknél a 

turizmus élénkülése (27%), az üdülıkörzeten kívüli településeken a helyi lakosság aktív 

pihenési lehetısége áll (37%). Figyelmeztetı, hogy a Tisza-tó létébıl különféle 

hátrányokat is jeleztek az üdülıkörzeti települések 71%-ban, az üdülıkörzeten kívüli 

települések 30%-ában. Ez is érzékelteti a tó körüli települések felemás viszonyát a 

létesítményhez, a gondokat, nehézségeket, melyek a tóval kapcsolatosak. 

Az agroökológiai potenciál hasznosításáról alkotott kép sem megnyugtató. Errıl 

tanúskodik a fı- és mellékfoglalkozásúak, a házkörül gazdálkodók alacsony aránya. Ez 
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utóbbi azért is nyugtalanító, mert a „mélyszegénység” leküzdésében ennek óriási a 

szerepe. A környezetkímélı gazdálkodás, az öko- vagy biogazdálkodás is szinte 

teljesen mellızött. Tisza-tó körüli településeken ugyan valamivel kedvezıbb a 

mezıgazdasági tevékenységek helyzete mint a távolabbiaknál, de az idegenforgalom, a 

vendéglátással összehangolt szolgáltatások a többféle tevékenységgel foglalkozó, 

változatos tevékenység szerkezető, korszerő gazdálkodás fejlesztését indokolná. 

(4) A vízben viszonylag gazdag térségben – ahol ennek ellenére gyakori vendég az aszály – 

vizsgáltam a vízzel kapcsolatos témakört is. Az üdülıkörzet településein az azon 

kívüliekhez képest nagyobb az árvízi veszélyeztetettség (58%) és a belvíz veszély 

(100%). Meglepı, hogy a leküzdésében mindkét csoportban az árkok, csatornák 

karbantartása (62 -55%) kiemelt szerepet kap, de sehol nem gondoltak a talajba 

szivárgás elısegítésére. 

Annak ellenére, hogy a víz egyre nagyobb kincs, s gyakran fordul elı aszály a 

térségben rendkívül optimistán viszonyulnak a vízvagyonhoz a növekvı fontossága, 

emelkedı költségei ellenére. Az öntözés a Tisza-tótól távolabbi településeken kap 

nagyobb figyelmet, a tóhoz tartozó településeknek csak a felében gondolnak az öntözés 

fejlesztésére, holott az elıállított termékek fogyasztói részben helybe jönnek. 

A vízhez kapcsolódó az utóbbi idıben újra felmerülı fokgazdálkodás, a 

megkérdezettek kereken 40-60%-a tudta, hogy mirıl is van szó és csak 20-40%-a véli 

reálisnak az ismételt bevezetést. 

(5) A családok anyagi életkörülményeinek feltérképezésével azért foglalkoztam, hogy 

választ keressek a kitörés lehetıségére. Itt jegyzem meg, hogy a vizsgált térségben 147 

ezer fıt és 227 ezer hektárt érintenek a vizsgálat eredményei, s ha a tapasztalatok 

általánosíthatók, akkor ennek köre még jelentısen bıvülhet. 

Az üdülıkörzeti települések körében a kereken 17 ezer családból, az üdülıkörzeten 

kívülieknél 24 ezer családból csak 38, illetve 25% rendelkezik valamilyen rendszeres 

„keresettel”, s 20-18%-uk él bérbıl és fizetésbıl. Mindkét csoportban magas a 

munkanélküli vagy rendkívül kis nyugdíjból élı, s a valamilyen szociális segélybıl 

tengıdık és az egyedül élık száma. A családok jövedelmi helyzetét 40-29%-ban tartják 

elégtelennek. A vizsgálatok egyértelmően bizonyítják a rossz anyagi körülményeket, 

amibıl következik, hogy a Tisza-tó általános hatása ezideig nem érvényesült 

észrevehetı módon, sıt a kistérségi vizsgálatoknál kiderült, hogy a Tisza-tó körülieknél 

2002 és 2007 között romlott az anyagi helyzet. A fenntarthatóság nemes, hosszú távú 
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céljai felé nehéz lépéseket tenni az anyagi gondokkal, és  létbizonytalansággal 

küszködı lakossággal. 

(6) A települések élhetıségének vizsgálatából megállapítható, hogy a Tisza-tavi települések 

a távolabbiakhoz képest kedvezıtlenebb képet jeleznek, melyben a munkanélküliség, a 

romakérdés, az értelmiség és a fiatalok elvándorlása, az elöregedés és az alacsony 

életnívó nyújt magyarázatot. A jövıt illetıen az értelmiség, a fiatalok elvándorlása 

különösen súlyos gond, mert a települések vezetık, kezdeményezık, szervezık nélkül 

maradnak, ami bármilyen agyon támogatott programot szárnyaszegetté tehet. Ezen 

valamelyest segíthetnek a kívülrıl besegítı tanácsadók, mővezetık, szakértık stb. 

(7) Ezeken a településeken rendkívül fontos a települési önkormányzatok válságkezelı 

szerepe, amit mindenhol elismerıen nyugtáznak. Külön kérdés, hogy a kistérségi 

társulások, a „kistérségi önkormányzatok”, hogyan tudják ezt a szerepkört betölteni, de 

ez a jövı kérdése, amire célszerő felfigyelni. 

(8) Vizsgáltam a lakosok magatartását, ”minıségi” jellemzıit is (öntevékenység, 

együttmőködés stb.). A Tisza-tavi települések sötétebb képet festenek magukról, mint a 

Tisza-tótól távolabbiak. Magyarázat egybecseng az elızı megállapításokkal. Az 

üdülıkörzeti településeken hiányoznak a helyi „hangadók”, az öntevékeny 

kezdeményezés, a bíztató jövıkép. 

(9) A vállalkozások számát vizsgálva megállapítható, hogy a Tisza-tavi települések e 

vonatkozásban is hátrányosak, ami nem kedvez a foglalkoztatásnak, az 

idegenforgalomnak. Ráadásul hiányoznak a civil szervezıdések is! 

(10) Mindezek után és alapján megkíséreltem körvonalazni a fejlıdést akadályozó három 

legfontosabb körülményt, ami a romák nagy arányában, a foglalkoztatásban és – mivel 

más erıforrás a humán-tıkén kívül nincs – a természeti erıforrások hasznosításában 

(termıtalaj, víz, természeti értékek) jelöltem meg. A Tisza-tavi települések körében 

ezzel csaknem 100%-os volt az egyetértés, a Tisza-tótól távolabbiak körében csak 53%-

ot ért el.  

(11) A cigányság aránya és a helyi tapasztalatok miatt, mérlegelve az eddigi különféle 

helyi és országos kezdeményezéseket, javaslatokat dolgoztam ki, amit a települések 

minısítettek. Ennek lényege: (1) nem integrálni kell, hanem tudomásul véve a 

cigányság másságát, életmódját, hagyományait stb. a beilleszkedést szükséges segíteni. 

(2) Célszerő mielıbb, minél szélesebb körben valamilyen tulajdonhoz juttatni ıket. (3) 

A nevelést, oktatást óvodás korban kell elkezdeni. (4) Rendelkezzenek valamilyen 
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jövedelemmel. A Tisza-tavi településeken 68%-os volt az egyetértés, míg a Tisza-tótól 

távolabbiak körében ez 16-32% között mozgott a négy részjavaslat vonatkozásában. 

Fontossági sorrendben, mindkét település csoportban az alábbi sorrend állapítható 

meg: 

(1) munka, kereset; (2) nevelés, oktatás; (3) beilleszkedés elısegítése; (4) tulajdonhoz 

jutás. 

A vizsgálatok alapján mind a fejlıdési akadályok, mind a cigányság kérdésének 

megoldására vonatkozóan megfogalmaztam azt a „bővös” háromszöget, melybıl 

sürgetı a kitörés megkezdése, mert különben csak elnéptelenedı természeti értékekben 

gazdag kultúrtáj fenntarthatóságáról, turista látványosságról lehet szó a jövıben. 

(12) A foglalkoztatás javításában a „kiemelt” településeken elsı helyen a turizmushoz 

kapcsolódó szolgáltatások, majd az ingázás, és a mezıgazdasági területek újszerő 

hasznosítása jelenthet megoldást. A „nem kiemeltek”-nél a kis lépésekben történı 

foglalkoztatás javítás emelhetı ki a lehetséges megoldások körébıl. 

(13) Abból kiindulva, hogy a klímaváltozás a fenntarthatóság megvalósítását 

veszélyezteti, hat településen azt vizsgáltam, hogy mennyire ismerik a klímaváltozás 

tényét, s a látva a tájékozatlanságot felkészülési mintamodellt dolgoztam ki. 

Következı lépésként a fejlesztési, beruházási lehetıségek szőkösségének 

ismeretében olyan megoldásokat kerestem optimalizáció segítségével, amelyek eleve 

szükségesek a településen, viszonylag kedvezı a megtérülésük, s támogatásokkal 

finanszírozhatók, s természetesen szolgálják a mitigációt és az adaptációt. 

Harmadik közelítésben pedig felmértem a 19+19 településen a klímaváltozással 

kapcsolatos problémakört. Annak ellenére, hogy az éghajlatváltozás jelenségeivel, az 

extremitásokkal már találkoztak, a felkészülésre a 38 településbıl csak 4-ben 

gondoltak, amihez segítséget várnak. Meglepı, hogy mi a fontosabb: a helyi mitigáció 

vagy adaptáció provokatív kérdésre mindkét csoportban nagy arányban azt válaszolták, 

hogy mindkettı egyaránt fontos. A vizsgálatokból az is kiderült, hogy a településeken 

fokozódott a sérülékenység, mindenekelıtt az idıs korúak körében a hıséghullámok 

hatására. Tisztában vannak azzal is, hogy a felkészülés majd anyagi áldozatokkal is jár, 

amiben az állami források mellett közösségi (30%) és egyéni (20%) áldozatokat is 

feltételeznek. Egyetértés tapasztalható a helyi cselekvési programok kidolgozásában és 

begyakorlásában. 

A klímaváltozás és energiafelhasználás összefüggéseinek felismerése csak 

csírájában található. Ez tapasztalható az energiamegtakarítás, - hatékonyság, az 
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alternatív energiaforrások felhasználása, az autonóm rendszerek, sıt a legegyszerőbb 

„legyezı” használata vonatkozásában is. 

A biztosítás fontosságának változását alig-alig ismerték fel. 

A klímaváltozás tekintetében nem találtam a két településcsoport között markáns 

különbséget, de néhány csekély eltérés az üdülıkörzeti települések javára a 

mezıgazdasági alkalmazkodásban fedezhetı fel.  

(14) A támogatásokban meghirdetett fejlesztési elgondolások vizsgálatánál abból 

indultam ki, hogy különálló fenntarthatósági fejlesztésre – települési, kistérségi szinten 

– nincsen és nem is lesz lehetıség, hanem több célt szolgáló fejlesztések jelenthetnek 

megoldást, olyanok, amelyek egyaránt szolgálják a fenntarthatóságot, az élhetıséget, a 

klímavédelmet és  alkalmazkodást, a globalizációs hatásokat ellensúlyozó 

szervezıdéseket, identitást. Ezért elsı lépésben az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Programjában meghirdetett gazdasági-szociális, infrastrukturális, vidékfejlesztési 

lehetıségeket és azok fontossági sorrendjét vizsgáltam. Megállapítható, hogy a 

fejlesztési elgondolások nem tükröznek határozott irányzatot, hanem csaknem mindent 

fejleszteni kívánnak.  

Az mindenesetre látható, hogy a Tisza-tavi települések körében az iskolabıvítés, 

építés, a turisztikai kínálat szélesítése, az orvosi rendelık korszerősítése és a 

mővelıdési házak építése, újraélesztése élvez prioritást. Az üdülıkörzeten kívüli 

települések körében a falugondnok alkalmazása, iskolabıvítés, építés, ifjúsági klub, 

turisztikai kínálat, orvosi rendelı, polgárırség, nyugdíjas klub létesítése, civil 

szervezetek létrehozása szerepel a prioritások között. 

(15) Az „Új Magyarország Falu Program az élhetı vidékért” öt intézkedés csomagjából 

legfontosabbnak a munkahelyteremtést és a vidéki életminıség javítását tartják. 

Legkevésbé értékelték az esélyegyenlıségi intézkedéscsomagot. A Tisza-tavi 

települések a „Harmóniában a természettel” és a „Kulturális örökség védelme, 

hagyományırzés” csomagokat inkább le- semmint felértékelték. 

Az ÚMFP csaknem 90 pályázati lehetıségét – az adatfelvételben közölt tájékoztató 

információk ellenére – nem mérlegelték megfontoltan, amit jelez például az is, hogy az 

„Esélyegyenlıség” intézkedéscsomag fontosságát az öt közül a legalacsonyabbra 

értékelték mindkét csomagban, de a részletezésénél itt jelezték a legtöbb fejlesztési 

kívánságot. 

(16) Mindkét település csoportban visszatérıen szinte minden összefüggésben 

megjelenik a turizmus, az idegenforgalom. Ez érthetı módon a Tisza-tó közeli 
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településeken még kifejezettebb, amit a természeti értékeikkel, a Tisza-tóval, a Tiszával 

indokolható. Mindkét csoportban megvizsgáltam a turizmus potenciális lehetıségeinek 

elsı-, másod-, és harmadrendő feltételeit is. A téma fontossága érdekében definiáltam a 

fenntartható turizmust, hogy orientáljon a fejlesztési döntésekben és általában segítve a 

vizsgált térségben a fenntarthatóság általános kibontakozását. 

 

4.3. A hipotézisek igazolása - tézisek 

 

1. tézis 

A fenntarthatóság alapvetı feltétele a természeti értékek, erıforrások megóvása. A napi 

gondokkal küzdı lakosság körében azonban ennek felismerése ellentmondásos lehet. 

 

A vizsgálatok eredményei szerint az értékes természeti területek vonatkozásában leginkább 

a lakosság érdektelensége jellemzı, holott ez a fenntarthatóság egyik fontos dimenziója, 

hosszú távú, helyi és társadalmi érdek. Egyértelmő, hogy a vizsgált térség társadalmi-

gazdasági helyzetének nehézségeit eddig nem segítették a természeti erıforrásokban rejlı 

lehetıségek. A természeti értékek, védett területek stb. javítják a környezeti 

versenyképességet, de ez nincs összhangban a helyiek megítélésével. A Tisza-tó 

környezetében a területi potenciál adott, kérdés, hogy ezt hogyan lehet gazdasági elınnyé 

alakítani. 

 

Kapcsolódó publikáció:  

Szlávik János – Csete Mária: A fenntarthatóság érvényre juttatása és mérhetısége települési 

– kisregionális szinten, Gazdálkodás Agrárökonómiai Tudományos Folyóirat, Budapest, 

XLVIII. évf. 2004. 4., pp. 10-28 

 

2. tézis 

A fenntarthatóság megvalósíthatóságát nehezíti, bonyolítja az alacsony életszínvonal és 

foglalkoztatás, a vonzásközpontok hiánya, a természeti környezet hasznosításának 

nehézségei. 

 

A feltételezés helyességét igazolták a települések válaszai leginkább három tényezıcsoport 

tekintetében, mégpedig (1) a vizsgált területre jellemzı alacsony életszínvonal, (2) a 
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foglalkoztatás hiánya és (3) a természeti környezet hasznosításának nehézségei, ezek a 

haladás, így a fenntarthatóság alapvetı akadályai. 

 

Kapcsolódó publikációk:  

Szlávik, János – Csete, Mária: Sustainable countryside and competitiveness. Gazdálkodás 

Scientific Journal on Agricultural Economics, English Special Edition.  Gazdálkodás 12. sz. 

különkiadás, 2005. XLIX. évf., pp. 19-27 

 

Csete Mária: A fenntarthatóság szerepe és feltételei a Tisza-tavi térségben. Nemzeti 

Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP) 2001-2004 3. Program; Az árvízi kockázatok 

meghatározásához szükséges mőszaki és tudományos alapok megteremtése, új árvízi 

gyakorisági és kockázat-becslési módszerek kidolgozása. X. Környezetgazdaságtani 

tanulmányok, VITUKI, Budapest, 2005., pp. 53-61 

 

3. tézis 

A turizmust, az idegenforgalmat megváltó csodaszerként emlegetik az egész országban, s 

különösen a Tisza-tó térségében, holott ennek realitása, egyedüli üdvözítı volta 

megkérdıjelezhetı. 

 

A hipotézisben szereplı állítást igazolják a vizsgálatokból levonható következtetések is, 

miszerint a kistérségek fejlesztésében szinte kizárólag a turizmushoz kötıdı 

tevékenységekben gondolkodnak, holott ebben sok a bizonytalanság, amit a több lábon 

állásra való törekvés ellensúlyozhat, különösképpen a Tisza-tavi üdülıkörzethez tartozó 

települések esetében. A turizmus alapjaiban a tó létére épül, melynek megırzése, s a 

felmerülı problémák kezelésére való felkészülés is szükséges a helyi lakosok reményeinek 

és jövedelmeinek megmaradásához. A települések megjelenése, a foglalkoztatás hiánya 

miatti gazdasági elmaradás, továbbá a rendelkezésre álló képzetlen munkaerı (például 

nyelvtudás nélküli) alkalmatlan a gondtalan üdülési feltételek kialakítására. 

 

Kapcsolódó publikáció:  

Csete, Mária: Sustainable Tourism Development. In: 1st International Conference on 

„Challenges of Regional and Market Integration for Tourist Destinations”. October 6 

University Campus, Giza - Egypt,  2005., pp. 52-60  
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4. tézis 

A cigánykérdés megoldása a fenntarthatóság egyik kulcskérdése, amelyhez új megoldások 

szükségesek. 

 

Az igazolásra váró fenti állítás vonatkozásában a kutatási területen folytatott vizsgálatokban 

beigazolódott, hogy lokális fenntarthatóság gyakorlati megvalósítása a romakérdés 

megoldása nélkül nehezen elképzelhetı. A változások lehetséges elımozdítására a helyi 

érintettek bevonásával készített négy pontból álló megoldási javaslat egyértelmő támogatást 

kapott.  

 

Kapcsolódó publikáció:  

Csete Mária: A fenntarthatóság helyi megvalósítása. Gazdálkodás Agrárökonómiai 

Tudományos Folyóirat, 16. sz. különkiadás 2006. 50. évfolyam, pp. 62-70 

 

5. tézis 

A fenntarthatóság szólamszerő használata helyett, a településen élık körében a 

mindennapok, a tennivalók, a cselekvés nyelvére szükséges lefordítani annak komplex 

jellegét.  

 

A felvetés helytállóságát igazolták a kutatások, miszerint szükséges egy helyi koordináló 

intézmény, mely összehangolja a fejlesztési törekvéseket a forrásokkal, a különbözı helyi 

érintettek érdekeltségeit, tevékenységeit a fenntarthatóság irányába történı elmozdulás 

elısegítése érdekében, amihez a fejlesztési, pályázati lehetıségek pozitív externáliáinak és 

szinergikus hatásainak figyelembe vétele még inkább hozzájárulhat.   

 

Kapcsolódó publikáció:  

Branner, Ferenc – Csete, Mária: Evaluation of the Sustainability of Settlements, Periodica 

Polytechnica, Social and Management Sciences 2005 13/2 HU ISSN 1416-3837, pp. 215-

225 

 

6. tézis 

A fenntarthatóság, a klímaváltozás és a globalizáció kihívásai lokális szinteken megjelenve, 

helyzethez illı, sajátos válaszokat kívánnak. 
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A feltevés igazolására választ keresı kutatások alapján kidolgozott helyi szintő 

klímaváltozási cselekvési program, ill. modell megfelel a fenntartható településfejlesztés 

kívánalmainak. Továbbá alkalmas a kétszer hármas célkitőzés elérésére, vagyis a környezeti 

– társadalmi – gazdasági tényezık egyidejő figyelembe vételére oly módon, hogy azok a 

mitigáció, az adaptáció és a szemléletformálás kívánalmait is szem elıtt tartja.  A modell 

mindig a helyi sajátosságok, helyi sokszínőség figyelembe vételével alkalmazható, fıbb 

sarokpontjai bármely kistérségre általánosíthatók. 

 

Kapcsolódó publikációk:  

Csete Mária: Klímaváltozás és a települések fenntarthatósága. „KLÍMA-21” Füzetek 

Klímaváltozás – Hatások – Válaszok, MTA-BCE Kutatócsoport, Klímavédelmi Kutatási 

Koordinációs Iroda MTA KSZI, 2007. 51. szám, pp. 71-88 

 

Csete Mária – Török Ádám: Települések klímavédelemmel összehangolt fejlesztés 

beruházásainak optimalizálása. „KLÍMA-21” Füzetek Klímaváltozás – Hatások – Válaszok, 

MTA-BCE Kutatócsoport, Klímavédelmi Kutatási Koordinációs Iroda MTA KSZI, 2008. 

54. szám, pp. 91-98 

 

Csete, Mária: The Synergistic Effects of Adaptation To Climate Change On Local, 

Subregional Level. Global Conference on Global Warming 2008, Turkey, Istanbul July 6-

10, 2008. ISBN 978-605-89885-0-7, pp. 1241-1249 

 

4.4. A Tisza-tavi településeken, kistérségekben a fenntarthatóság kibontakozását 

szolgáló, a vizsgálatokból leszőrhetı javaslatok 

 

Annak ellenére, hogy már a kutatások célrendszere, hipotézisei, valamint fontosabb 

megállapításai és következtetései sugallják a feladatokat, a tennivalókat az élhetıség, a 

cselekvésre ösztönzés kedvéért javaslatokat is megfogalmazok munkámban. Míg az 

elemzések, a következtetések a települések, kistérségek „fenntarthatósági tükreként” 

fogható fel, addig a javaslatok kifejezetten a tennivalókra irányítják a figyelmet, amibıl 

csak az érdekeltek alkotó közremőködésével lehet valóság. 

(1) Kistérségi és települési szinteken összefoglalóan javasolható, hogy ugyan fontos a 

fenntarthatósági törekvések megértetése a települések körében, de a megvalósítás 

érdekében más célokkal és érdekekkel összehangoltan, „helyi nyelvre” és cselekvésre 
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lefordítva remélhetı az elıbbre jutás. Ebben egyaránt szerepe van a természeti értékek 

ésszerő hasznosításának, a fejlıdést gátló életnívó, szociális feszültségek, a romakérdés 

megoldásának, a turizmus mellett a több lábon állás szorgalmazásának, a vidék, a 

települések adottságainak és eltartóképességének harmonizálásának. S miután nincsen 

olyan vonzáscentrum a két térségben a vizsgált 38, illetve az érintett 73 településeken, 

amely annak fenntartható fejlesztését, identitás tudattal, felelısséggel, hozzáértéssel, 

anyagi háttérrel szervezné, vezetné, szükséges – az eddigi eredmények alapján – a 

jelenleg már meglévı Társulás tevékenységének felerısítése szükséges, a 

fenntarthatóság érvényesítése, a klímaváltozásra való felkészülés és a globalizáció 

ellensúlyozása érdekében. 

(2) A Tisza-tó települési, kistérségi fejlıdése érdekében nagyon sok hasznos és eredményes 

lépés történt, ami azonban láthatóan nem ellensúlyozta a fejlıdésbeni lemaradást, s nem 

szolgálta kellıen a fenntartható fejlıdési pályára állást. Ezért szükséges hosszú távú 

fenntartható fejlesztési koncepció körvonalazása, annak az érdekelt felekkel való 

megerısítése, majd ez alapján a stratégia kidolgozása, a feladatok körvonalazása, a 

címzettekkel, fontossági, prioritási és idıütemezéssel, gondolva a megvalósítás 

figyelemmel kísérésére, monitorozására és a szükséges visszacsatolásokra, 

korrekciókra. 

(3) A fenntarthatósági törekvések valóra váltásában az intézményi, szervezeti háttér 

nélkülözhetetlen szerepet játszik – ezért is szokták az intézményi hátteret a 

fenntarthatóság negyedik dimenziójaként említeni a szakirodalomban –, amit különösen 

hangsúlyossá tesz, hogy a mindent eldöntı és átfogó globalizációs hatások ellen 

helyileg csak az összefogás, szövetkezés és a helyi öntudat, identitástudat, a 

sajátosságok ırzése jelenthet védelmet. 

Elodázhatatlan a különféle létezı szervezetek összefogása mint például a 73 

települést összefogó és képviselı Tisza-tó Térség Fejlesztési Tanács, a komplex 

felzárkóztatási programokról döntı többcélú kistérségi tanácsok, az operatív irányítást 

végzı Kistérségi Bizottságok, a települési önkormányzatok, Nemzeti Parkok képviselıi, 

különféle tenni akaró és tudó civil szervezıdések, a Leader akciócsoportok és így 

tovább. Természetesen nem az a cél, hogy egy bürokratikus szervezet jöjjön létre, 

hanem egy olyan mőködtetı „motor” szükséges, amely képes programot alkotni és 

vezényelni a megvalósítást. 

(4) A programalkotó és a végrehajtást koordináló szervezet segítené a különféle hálózatok 

szervezését, azok összehangolt, egymást segítı mőködését. Többféle, szakosodott 
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hálózat szervezése indokolt például a falusi vendéglátás, hagyományos szatócsboltok, 

strandok, vízi sporteszközöket kölcsönzı, túraszervezı, személyszállító, csárdák stb. 

mőködtetése érdekében. Az eltérı tevékenységek központjai elszórtan helyezkedhetnek 

el. 

(5) Saját erıbıl csak rendkívül lassan lehet elmozdulni a jelenlegi helyzetbıl, ami 

másképpen az elmaradás fokozódását jelentené. Ezért a legkülönfélébb támogatási 

lehetıségeket, különösen az Új Magyarország Felzárkóztatási Programot célszerő 

folyamatosan figyelni és pályázni. A pályázati lehetıségek rendkívül sokoldalúak, 

amint ez a dolgozatban részletezettekbıl is kiderült. Szinte valamennyi – közvetve vagy 

közvetlenül – szolgálja a foglalkoztatást, az életminıséget, a közszolgáltatásokat, a civil 

szervezıdéseket, a természeti környezet óvását, az elérhetıséget, a szélessávú internetes 

elérhetıséget.  

A szervezeti-intézményi háttér hálózat egyik folyamatos csaknem elsırendő feladata 

a pályázati lehetıségek kihasználásának segítése. 

(6) A vizsgálatokból látható, hogy – négy településtıl eltekintve – mindenütt, mindenki 

által szorgalmazott a turizmus. Amellett, hogy eleve biztonságosabb a több lábon állás, 

az egymást erısítı, kiegészítı tevékenységek, az fel sem merül az elemzett körben, 

hogy a Tisza-tó vízutánpótlása bizonytalanná válhat. A felmelegedés miatt nı a 

párolgás, az eutrofizáció, eliszaposodás, a szennyezés veszélye, a vízminıség 

romlásának esélye. Ez jelentıs bizonytalansági, kockázati tényezı. 

A turizmus fejlesztésének elsı-, másod- és harmadrendő feltételei között sajnos nem 

említik a falusi vendéglátást, ami a Tisza-tó természeti szépségei és különlegességei 

között versenyképes lehet. Igaz, ebben csak olyan megoldások ígérkeznek távlatinak, 

ahol a természeti különlegességek közelsége, vagy közepette, ötvözıdik a 

romantikával, az „idilli” vidéki életformával, ellátással, kerttel, állatokkal, saját kézzel 

betakarítható, szedhetı termékekkel, hagyományos szobákkal, de minıségi 

matracokkal, fürdıszobával stb. és persze versenyképes árakkal. A wellness és 

gyógyturizmus sem kilátástalan, ha az a természeti paradicsomra települ, 

karnyújtásnyira a vízi liliomoktól, állatvilágtól, komplett kényelmi felszereltséggel stb. 

(Figyelmeztetı, hogy az 50 Mrd Forint támogatással létesült wellness és 

gyógyszállókba nem özönlenek a külföldi vendégek – kivéve Hévizet és a budapesti 

gyógyfürdıket –, s így helyi jelentıségővé alakulnak, ami még nem baj, ha a régióban 

élık fenn tudják tartani a létesítményeket.) 
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A gyógyiszap hasznosítás is – megfelelı méretezés mellett – perspektivikusnak 

ígérkezik. Ez esetben is fontos a szolgáltatások sokszínősége, minısége, lelki- és 

szellemi kikapcsolódás, pihenés lehetısége, a barátságos, elızékeny vendéglátás, a 

kímélı és magyaros éltelek kínálata, a személyzet felkészültsége, nyelvtudása stb. Csak 

az iszap önmagában nem jelent megoldást. 

A turisztikai kínálat, a szervezıdı hálózatok segítségével, viszonylag könnyen 

bıvíthetı, kiegészíthetı a meglevı ismeretek és igények alapján. Ebben cél a Village+ 

továbbfejlesztése, a Tisza-tó és környezetének komplex ökoturisztikai fejlesztése. 

Nagyon fontos az évszakokhoz igazodó kínálat bıvítése hagyományırzı 

rendezvényekkel, gasztronómiai kínálattal, halászattal stb., mert ezzel ellensúlyozható a 

szezonalitás, segíthetı a beruházások megtérülése, javítható a foglalkoztatás. 

(7) A felmérésben néhány alkalommal utaltak a turizmus kapcsán a marketingre is. A ma is 

létezı kezdeményezéseket, a fejlıdést koordináló ágazati programszervezı irodák 

foghatnák össze és emelhetnék megfelelı színvonalúra. A 30 éves Tisza-tó marketingje 

a terület komparatív elınyeit, a sajátos vonzerıt hangsúlyozva mozdíthatja elı a 

települések, kistérségek versenyképességét. Fontos a marketing célcsoportjainak 

meghatározása és az ehhez igazított eszköztár, mert nyilvánvaló, hogy ez eltérı a 

belföldi és a külföldi potenciális látogatók, a helyi lakosok, a különféle vállalkozók, 

befektetık stb. esetében. 

(8) A klímaváltozásra való felkészülés érdekében célszerő minden településen programot, 

illetve cselekvési tervet kidolgozni a tudatos felkészülés, megelızés, kárenyhítés, 

helyreállítás esetében, hogy adott helyzetben mindenki tudatában legyen a társadalmi 

cselekedetek szükségességének és a végrehajtás lehetıségeinek. Természetesen, ez 

különbözik az idısek, a gyermekek, a katasztrófavédelem, vagy a tőzoltóság körében. 

Ez utóbbi fontossága különösen megnı a gyakoribb tőzesetek, viharkárok miatt. 

A felkészülési és megélhetési költségek csökkentésének egyaránt fontos része a 

helyi energiatakarékossági, hatékonyságnövelı és alternatív energiaforrások 

használatára irányuló intézkedések kidolgozása, figyelemmel a különféle 

beruházásokra, fejlesztésekre is. (Jól hasznosíthatók a klímabarát települések 

tapasztalatai!) 

(9) A klímaváltozás hatásainak kritikus területei az emberi egészség, az élelmiszerellátás 

biztonsága és az édesvíz. Ez utóbbi azért is fontos, mert a vizsgálatok szerint a 

térségben rendkívül optimisták a vízellátási és vízminıségi perspektívák tekintetében. 

A Tisza-tó és a természeti értékek léte, de a lakosság vízellátása miatt is célszerő 
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áttekinteni és javaslatokat kidolgozni a vízvagyon helyzetérıl és jövıjérıl, a vizek 

védelmérıl, az alternatív megoldásokról, a természetes csapadék, a talaj- és rétegvizek, 

termál vízkészletek, az öntözési lehetıségek ésszerő hasznosításáról. 

(10) A fenntarthatósági és klímavédelmi törekvések finanszírozási forrását jelenthetné a 

Magyarországon az eddigi tapasztalatok alapján jól mőködı Leader+ fenntarthatósági 

célkitőzéseinek légkörvédelemmel és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással történı 

kiegészítése, összehangolása a szinergikus hatások és a települések pénzügyi 

helyzetének megkönnyítése érdekében. 

 

4.5. Új, illetve újszerő tudományos eredmények 

 

1. A disszertációt alapozó vizsgálat speciális volta, miszerint korábban eddig még nem 

került sor a fenntarthatóság kistérségi, települési szintő vizsgálatára a Tisza-tó 

térségben.   

2. Meghatároztam, illetve feltártam, hogy a települések, a helyi lakosság érdektelen, vagy 

nem kellıen érdekelt a természeti értékek, a természeti erıforrások óvásában, illetve 

hasznosításában, ezért nem is ismerte fel a benne rejlı elınyöket. 

3. Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a fenntarthatóság megvalósításában 

kulcsfontosságú két „mágikus” háromszög, a fejlıdés legfontosabb akadályainak és a 

cigánykérdés megoldása az összefüggések feltárása és megfogalmazása révén az 

érdekeltek bevonásával valósulhat meg. 

4. A teljes megélhetést garantáló turizmus definiálása, a turizmushoz kapcsolódó egyéb 

tevékenységek bıvítésének megalapozása és a bizonytalanság, a kockázat csökkentése 

érdekében a több lábon állás szükségességének feltárása jelentheti a megélhetés 

javítását. 

5. A fenntarthatóság megértetése fontos feladat, s lokális szinten különösen szükséges és 

kívánatos, de helyileg csak konkrét, közérthetı és a lakosság által támogatott 

feladatokra, cselekvésekre lefordítva, különféle pályázati, fejlesztési lehetıségekkel 

összekapcsolva valósítható meg, melyek elsısorban a fenntarthatóságot korlátozó 

alapvetı akadályok felszámolására irányulnak.   

6. Sürgetı a Tisza-tó környéki települések fenntarthatóságát szolgáló, programalkotó, 

összehangoló, szervezı, a különféle létezı és egyelıre hiányzó szervezeteket összefogó 

intézmény és többcélú – egymásra épülı vagy egymással párhuzamosan mőködı – 

hálózatok rendszerének létrehozás. Ez védelmet nyújtana a globalizációs hatásokkal 
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szemben, s többféle formában erısítené a megjelenı identitást, illetve a specifikumok 

érvényesülését. 

7. A klímaváltozás és a fenntarthatóság helyi szintő összefüggéseinek feltárására ez ideig 

még nem végeztek vizsgálatokat és a megelızı kutatások is újszerőek. Egyedi 

eredménynek tekinthetı a klímaváltozás hatásainak vizsgálata a fenntartható 

településfejlesztés vonatkozásában. Továbbá a települési szintő klímaváltozásra való 

felkészülés minta modelljének kidolgozása, mely lokális szinten általános érvényőnek 

tekinthetı. 
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21. A fenntartható település fogalmának rendszerszemlélető megközelítése 54 
22. Az élhetıség legfontosabb akadályozó tényezıi a vizsgált 

településeken 
55 

23. Hogyan értékelik a lakosok általában a települési önkormányzatot? 56 
24. Önkormányzatok szerepének megítélése a vizsgált településeken 58 
25. Települések megoszlása a vállalkozások száma szerint 58 
26. Települések megoszlása a vállalkozások száma szerint, nem az adott 

településen székelı szervezetek esetében 
59 

27. A négy megoldási javaslat fontossági sorrendjének megítélése a 
vizsgált településeken 

62 

28. A Tisza-tavi települések fenntarthatósága érdekében feloldandó 
háromszög 

64 

29. A Tisza-tavi településeken a romakérdés megoldásának kulcskérdései 65 
30. A gazdasági-szociális fejlesztés célok fontossági megítélésének 

eredményei 
67 

31. Települési infrastruktúra bıvítésének, fejlesztésének megítélése 68 
32. Pályázati rendszerrel való megelégedettség megítélése 69 
33. A nem megfelelı mőködés okainak megítélése a vizsgált településeken 71 
34. A fejlesztések fontossági sorrendjének megítélése a vizsgált 

települések körében 
72 
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35. Az ÚMFP tervezett öt intézkedéscsomagjának megítélése a vizsgált 
településeken 

74 

36. A fenntartható turizmus integrált értelmezése 79 
37. A  klímaváltozás hatásainak megjelenése a fenntartható 

településfejlesztésben 
82 

38. Az életminıség a klímaváltozás hatásainak szempontjából 83 
39. A klímaváltozásra való felkészülés lokális szintő modellje 86 
40. Tapasztalt változások a vizsgált településeken 88 
41. A Tisza-tavi térség havi átlaghımérséklet és csapadékösszeg adatait 

TYN SC 1 adatbázis alapján 
89 

42. A kibocsátások csökkentésének lehetıségei a településeken 90 
43. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megítélése a településeken 90 
44. Alkalmazkodás és / vagy mitigáció 91 
45. Sérülékenység lehetséges okai a kistérségben 92 
46. Az idıjárási anomáliák elıfordulásának megítélése a vizsgált 

térségben 
93 

47. Felmerült-e valamilyen kezdeményezés a település autonóm 
energiaellátásra vonatkozóan? 

94 

48. Felmerült-e valamilyen kezdeményezés a településen a közösségi 
helyiségek autonóm energiaellátásra vonatkozóan? 

95 

49. Történtek-e lépések a családi házak autonóm energiaellátásának 
irányába? 

95 

50. Kézi legyezı használata a vizsgált településeken 96 
51. Biztosítás fontosságának megítélése 97 
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10. MELLÉKLETEK 

1.sz. melléklet – A magyarországi kistérségek besorolásának áttekintése 

2.sz. melléklet – Kérdıív 

3.sz. melléklet – A helyi természeti különlegességek listája (kérdıívek alapján) 

    Felszíni vízfolyások a vizsgált térségben (kérdıívek alapján) 

    Felszín alatti vízkészletek a vizsgált térségben (kérdıívek alapján) 

4.sz. melléklet – A vizsgálatokban szereplı különféle mutatók, jelenségek kedvezı- 

kedvezıtlen jellemzése a Tisza-tó közeli és a Tisza-tótól távolabbi 

településcsoportokban 
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1.sz. melléklet  

A magyarországi kistérségek besorolásának áttekintése 

    
Ebbıl: 

 
Régiók 

Kistér- 
ségek 
száma 

Nem 
hátrányos 
kistérségek 

Hátrányos 
besorolású 
kistérség 

Hátrányos 
helyzető 

Leghátrá- 
nyosabb 

Leghátrá- 
nyosabb 
komplex 

programmal 
segítve 

Közép-
Magyarország 17 16 1 1 0 0 

Közép-Dunántúl 26 21 5 5 0 0 
Nyugat-Dunántúl 25 19 6 6 0 0 
Dél-Dunántól 25 7 18 9 1 8 
Észak-Magyarország 28 7 21 6 3 12 
Észak-Alföld 28 4 24 9 7 8 
Dél-Alföld 25 6 19 11 3 5 
Összesen 174 80 94 47 14 33 
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2.sz. melléklet 

 
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 
Környezetgazdaságtan Tanszék 

 
TUDOMÁNYOS FELMÉRÉS 

Tisztelt Válaszadó! 

A „Tudományos felmérés”-re adott válaszaival a Budapesti Mőszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolájában 

Csete Mária “A fenntarthatóság települési- és kisregionális megvalósíthatóságának 

vizsgálata” címő doktori disszertációjának elkészítéséhez, illetve a témakör feltárásához 

nyújt segítséget, amit elıre is köszönünk. Ezzel egyúttal Ön is résztvevıje lesz egy 

többcélúan hasznosítható munkának. (A Tisza-tó térségérıl már többféle feldolgozást 

készítettünk, helyi vezetık, szakemberek közremőködésével a fenntartható településekrıl, a 

klímaváltozásra való felkészülésrıl.) 

A kutatás vizsgálati területe: a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács települései és a 

kapcsolódó térség. 

A kutatás célja:   

– Egyrészt a sok tekintetben kedvezıtlen adottságú, különösen hátrányos helyzető 
térségrıl és településekrıl tárgyilagos helyzetkép készítése. 

 
– Másrészt a kedvezıtlen helyzetbıl való kilábalás, fejlıdési pályára állás, illetve 

azon maradás lehetıségeinek feltárása, különös tekintettel a különféle kihívásokra, a 
globalizáció jelenségeire, a fenntarthatóságra, a klímaváltozás várható hatásaira. 

 
A felmérés helyi és általános, közvetlen és közvetett hasznossága: 

Tisztelt Kitöltı! Kedves Válaszadó! Ne lepıdjön meg és fıleg ne hıköljön vissza a 

kérdések számától, mert ezek többoldalúan kamatoztathatók az Ön tevékenységében, 

mindennapjaiban is. Mert például 

– végiggondolhatja a kialakult helyzetet, helyi tükröt készítve, mérlegelheti, számba 
veheti a kilábalási és fejlıdési lehetıségeket a kérdésekre adott válaszok 
segítségével; 

– a kitöltı megkapja a részletes összehasonlító elemzés eredményeit, amelyek 
összegzik a gyengeségeket, az erısségeket, a veszélyeket és a lehetıségeket, a 
megvalósítás esélyeivel összekapcsolva; 

– a tudományos vizsgálatok eredményei befolyásolhatják a különféle szintő 
döntéshozókat; 

– a helyi tükör és az általánosított eredmények jól használhatók különféle tervek, 
pályázatok, stratégiák megalapozásához; 
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– végül, de nem utolsó sorban válaszaikkal segíthetik a tudományos tisztánlátást, egy 
fiatal kutató munkájának kibontakozását a jövı érdekének szolgálatában. 

 
Az egyes válaszokat bizalmasan kezeljük és csak az általánosított eredmények kerülnek 

nyilvánosságra! 

A kérdıív kitöltésének módjai 

a) Amennyiben a kitöltés kézzel történik, kérjük a válaszokat postai úton eljuttatni a 
Csete Mária részére a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Környezetgazdaságtan Tanszékre, 1111 Budapest, Stoczek u. 2, IV.em 402. címre.  
A kézzel kitöltött kérdıív faxon is eljuttatható hozzánk a 06(1)-463-1149-es 
számon. Kérjük az elsı oldalra írja rá, hogy Csete Mária részére. 
 

b) A kérdıív elektronikus formában a www.tudomanyosfelmeres.org honlapon is 
megtalálható, ahol online le– és kitölthetı. A letöltött kérdıíveket a válaszokkal 
együtt kérjük a csete@eik.bme.hu címre elküldeni.  
Amennyiben a kérdıív online  kitöltését választják, abban az esetben a felmérés 
megválaszolásának végén az elküld gomb megnyomásával e-mail formájában 
automatikusan továbbítódik a kitöltött kérdıív a megfelelı e-mail címre. 
 

Kérjük, legyen olyan szíves és juttassa vissza a kitöltött kérdıívet egy hónapon belül, 

lehetıleg 2008. június 11-ig abban az esetben is, ha esetleg csak részlegesen sikerül 

megválaszolni a felmérésben szereplı kérdéseket! Hangsúlyozzuk mégegyszer, hogy a 

felmérésben résztvevık személyét és a közölt információkat bizalmasan kezeljük! 

Amint megkapjuk válaszait azonnal visszaigazoljuk azzal, hogy küldünk Önnek, vagy a 

megadott címnek, egy témakörbe vágó könyvet, illetve kiadványt. Ennek érdekében kérjük, 

mindenképpen közöljön egy címet, ahová ezt eljuttathatjuk! 

 
Elıre is köszönjük szíves segítségét és önzetlen és hasznos közremőködését! 
Budapest, 2008. május 13. 

Tisztelettel:        Csete Mária 
             tudományos segédmunkatárs 
 
Köszönöm, hogy a kérdıív kitöltésével hozzájárul a tudományos kutatás sikeréhez! 

Tisztelettel: 
               Dr. Szlávik János 
egyetemi tanár, tanszékvezetı 
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1.  A TELEPÜLÉS ÉS A KISTÉRSÉG ÁLTALÁNOS ADATAI 
 
 
101. Tisztelt Kitölt ı! A közöltek : (A megfelelı válasz aláhúzandó!) 
 
Egyéni véleményt képviselnek                   Igen        Nem 

A válaszok az önkormányzati testület véleményét tükrözik        Igen        Nem 

A válaszok civil szervezıdés véleményét reprezentálják        Igen        Nem 

Egyéb véleményt képviselnek (pl. LEADER Akciócsoport),               Igen        Nem 
éspedig: ……………………………………………………. 
 
102. A település neve: 

……………………………………………………………………… 
 
103. A kistérség megnevezése és országos besorolása, ahová a település tartozik 

(Kérjük a megfelelı választ aláhúzással jelölje!) 
 
  A kistérség megnevezése: 
……………………………………………………………… 

a) Hátrányos helyzető 

b) Leghátrányosabb helyzető  I. 

c) Leghátrányosabb helyzető  II. 
 
      Magyarázat: 

Hátrányos helyzető – az a kistérség, amelynek a komplex mutatója az országos 
átlagnál alacsonyabb. 94 ilyen kistérség található hazánkban. 
Leghátrányosabb helyzető I. – a 94 kistérségbıl azok, amelyek lakónépessége nem 
haladja meg az ország lakónépességének 15%-át. Ide 47 kistérség tartozik. 
Leghátrányosabb helyzető II. – a kistérségbıl azok, amelyek lakónépessége nem 
haladja meg az ország lakónépességének 10%-át. Ide 33 kistérség tartozik. 

 
104. A település:      falu     község    nagyközség   város 
 
105. A település lakóinak száma (2008. elején): 

……………………………… fı 
 
Ebbıl:  

nı ……………………………fı 

férfi…………………………..fı 

60 év feletti…………………..fı 

18 év alatti…………………...fı 
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2. TERMÉSZETI KÖRNYEZET, TERMÉSZETI ER İFORRÁSOK ÉS HASZNOSÍTÁSUK 
ÁTTEKINTÉSE 
 
Település területi adatai 
 
201. A település összes területe  ………………………….ha 
202. A település belterülete……………………………….ha 
203. A település külterülete……………………………….ha 
 
204. A település mővelési ágai: 
 

a) Szántó ha 
b) Kert+gyümölcsös ha 
c) Szılı ha 
d) Gyep ha 
e) Mezıgazdasági terület ha 
f) Erdı ha 
g) Nádas ha 
h) Halastó ha 
i) Mővelés alól kivett terület ha 
j) Mindösszesen ha 

 
205. A szántóterület átlagos aranykorona értéke………..AK 
206. Természetvédelem alatt álló terület…………………..ha 
207. NATURA 2000 terület…………………………………ha 
208. Ramsari terület   ………………………………………ha 
209. Egyéb, éspedig………………………………………….ha 
 
210. Milyen természeti különlegességek, értékek találhatók a településükön, illetve 

határában? Kérjük, sorolja fel ezeket! (Pl.: növényfajok, állatok, élıhelyek nemzeti 
parkok, arborétumok,  stb.) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 
 
211. A településen ill. határában milyen védett természeti értékek, NATURA 2000, 

Ramsari stb. területek találhatók és ezek felügyeletileg hová tartoznak? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 
 
212. Milyen felszíni vízfolyások, belvíz elvezetı csatornák, tavak, holtágak stb. 

találhatók a településen, illetve határában? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 
 
213. Ismeretük szerint, milyen felszín alatti vízkészletekkel rendelkeznek a 

településen, illetve határában? 
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 
 
214. A település Tisza-tótól való távolsága 

közúton…………………………………….km 
 
215. Megítélésük szerint a Tisza-tó léte a település számára (A megfelelı választ 

kérjük aláhúzni!): 
a) semmit nem jelent  
b) jelentéktelen 
c) elınyös  
d) hátrányos  
e) egyéb, éspedig:…………………………………………………………………… 

 
216. Véleményük szerint a településeknek milyen elınyei származnak a Tisza-tó 

létezésébıl? (Megfelelı válaszok aláhúzandók, több válasz is lehetséges!) 
a) turizmus felélénkülése 
b) a település fejlıdésének élénkülése 
c) új munkahelyek létrejötte 
d) több lábon álláshoz való hozzájárulás 
e) jövedelem kiegészítés 
f) aktív pihenésre alkalmas terület a helyi lakosok számára is 
g) fiatalok helyben maradásának elımozdítása 
h) egyéb, éspedig:…………………………………………………………………… 

 
217. Véleményük szerint a településeknek milyen hátrányai származnak a Tisza-tó 

létezésébıl? (Megfelelı válaszok aláhúzandók, több válasz is lehetséges!) 
a) nem származhat hátránya 
b) környezetterhelés növekedése 
c) termıterületek csökkenése 
d) lehetséges konfliktusforrás a Kiskörei Vízerımő vízszint szabályozási 

tevékenysége miatt 
e) kiadások lehetséges növekedése (pl. tó karbantartására fordítandó összegek) 
f) egyéb 

éspedig:……………………………………………………………………… 
 

218. Véleményük szerint a Tisza-tó milyen jövıbeni lehetıségekkel kecsegtet a 
település számára és mik ezek feltételei? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
219. Véleményük szerint a Tisza-tó milyen veszélyeket rejt, tartogat a település 

számára és mik ezek megelızésének feltételei? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
220. A lakosság általában hogyan vélekedik a természetvédelmi, NATURA 2000, 

Ramsari stb. területekrıl? (A megfelelı választ kérjük aláhúzni!) 
a) érdektelenül 
b) közömbösen 



138 

c) a gazdálkodást, megélhetést korlátozónak tartják 
d) a település fejlıdését gátlónak vélik 
e) a település javát szolgálónak tartják 
f) egyéb, éspedig:…………………………………………………………………… 

 
221. A településen élı családok száma:…………………................................................. 
 
222. Részben-egészben mezı-erdıgazdaságból élı családok száma:…………………. 
 
223. Mezıgazdasági fıfoglalkozású családok száma (ahol a fı megélhetés mezı-

erdıgazdaságból ered): 
……………………………………………………………………………………… 
 

224. Mezıgazdasági mellékfoglalkozású családok száma (ahol más kereseti források 
mellett a mezı-erdıgazdaságból is ered 
bevételük):…………………………………… 

 
225. Bérbıl, fizetésbıl, nem mezıgazdasági keresetekbıl élı családok száma:……… 
 
226. Munkanélküli családok, nyugdíjasok száma:........................................................... 
 
227. A településen élı házkörüli kerttel, vagy állatokkal, kiegészítı jellegő mezı- 

vagy erdıgazdasági tevékenységet is folytató családok száma:……………………… 
 
228. Környezetkímélı gazdálkodást folytató családok száma:……………………… 
 
229. Bio-, vagy ökogazdálkodást folytató családok száma:…………………………… 
 
230. Egyedül élık száma:………………………………………………………………… 
 
231. Rendszeresen, bármilyen szociális támogatásban részesülı családok száma:… 
 
 
 
 
 
 
 
3. TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS, GAZDASÁGI ÉS ÁLTALÁNOS JELL EMZİI 
 
 
301. Hogyan ítélik meg a településen élı családok jövedelmi helyzetét?  
 

a) Elégtelennek % 
b) Kielégítınek % 
c) Közepesnek % 
d) Jónak % 
e) Kiválónak % 
Együtt 100,0 % 
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302. Milyen épített értékek találhatók a településen? Kérjük, sorolja fel ezeket!  
(Pl.: népi lakóház, tájház, kastély, kúria, történelmi emlékhely, egyéb helyi nevezetesség 
stb.) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
303. Hogyan ítélik meg a település élhetıségét? (A megfelelı választ kérjük aláhúzni!) 

a) Kellemes környezető, bíztató jövıképő. 
b) Élhetı, kisebb feszültségekkel. 
c) Bizonytalan jelenü, jövıjő. 
d) Leépülı, kiüresedı, jövıkép nélküli. 
 

304. Véleményük szerint melyik az a három legfontosabb ellentmondás, 
feszültséggóc, amely nehezíti a település élhetıségét?  

a) …………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………… 
c) …………………………………………………………………………………… 

 
305. Hogyan értékelik a lakosok általában a települési önkormányzatot? (1-5-ös 

skálán, 5 a legjobb, legfontosabb) 
 Pontszám  

(1-5-ös skálán) 
a) Szervezı, vezetı szerepében  
b) Foglalkoztató szerepében  
c) Kezdeményezı szerepében  
d) Általános megítélésben  
e) Pályázatok elnyerésében  
f) A település finanszírozásában  
g) A település gazdasági erıfeszítésében  
h) A fiatalok helyben tartásában  
i) Az öregekrıl, betegekrıl, egyedül élıkrıl való gondoskodásban  
j) Egyébben, éspedig: ……………………………………………..  
306. A település jelenét, jövıjét, fejlıdését jelentıs mértékben meghatározzák a 

lakosok általános jellemzıi. Kérjük 1-5-ös skálán minısítse a jellemzıket, ahol 
 

1 – nem megfelelı 
2 – alacsony színvonalú 
3 – átlagos, közepes 
4 – bíztató, ígéretes 
5 – jó, fejlıdést alapozó, serkentı 

 
 Nem roma 

lakosság körében 
Roma lakosság 

körében 
a) A lakosság és a települési önkormányzat 

viszonya 
  

b) A helyi tekintélyek, hangadók szerepe   
c) Az öntevékenység, kezdeményezés   
d) A lakosság együttmőködési készsége   
e) Megbízhatóság, kiszámíthatóság   
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f) Önbizalom   
g) Optimizmus   
h) Általános erkölcsi színvonal   
i) Családok konszolidáltsága, rendezett családi 

viszonyok 
  

 
 
307. Találhatók-e civil szervezıdések, önszervezıdı, öntevékeny csoportok a 

településen, s ha igen melyek ezek és milyen célra szervezıdtek? (A megfelelı 
választ kérjük aláhúzni!) 

 
a) Nem találhatók civil szervezıdés a településen. 
 
b) Igen, találhatók, nevezetesen: (Kérjük zárójelben közölje, hogy milyen céllal, 

formálisan, vagy ténylegesen mőködı szervezetrıl van szó.) 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
308. Kérjük, jelölje a következıkben felsorolt fejlesztési lehetıségek fontosságát a 

településen! (A választ kérjük + vagy x jelölje a megfelelı téglalapban!) 
 

1 – egyáltalán nem fontos, hanyagolható 
2 – kevésbé fontos 
3 – közepesen fontos, kis mértékő hiányosságok 
4 – fontos 
5 – kiemelt fontosságú, fı fejlesztési terület 
 

 
 

Fejlesztési célok 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

a) Vízelvezetı árkok, csatornák      
b) Kerékpárutak hossza      
c) Internet hozzáférések száma      
d) Munkalehetıségek      
e) Turizmus fejlesztése      
f) Vendéglátóipari egységek       
g) Szolgáltatások      
h) Helyi vállalkozások       
i) Helyi piac      
j) Infrastrukturális fejlesztések      
k) Szociális helyzet      
l) Kisebbségi problémák      
m) Közösségi tevékenységek      
n) Iskola       
o) Óvoda      
p) Középületek felújítása      
q) LEADER, AVOP befejezése      
r) LEADER+ indítása ill. részvétel      
s) Egyéb, éspedig:      
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309. Szinte minden településen a turizmus fejlesztésében látnak, remélnek 

lehetıségeket. Kérdés, hogy az adott településen látnak-e erre reális esélyt?  (A 
megfelelı választ kérjük aláhúzni!)                                     

Igen         Nem 
 
310. Amennyiben az elızı kérdésre igenlı a válasz, akkor annak jelenleg az alapja?  
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
311. A potenciális turizmus, a lehetséges  fejlesztés feltételei? 
 

Elsısorban:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

 
Másodsorban:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
Harmadsorban:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
312. Települési infrastruktúra bıvítésének, fejlesztésének megítélése 
 
 

Megnevezés 
A fejlesztési igény fontossága 

(1-5-ös skálán, 5 a legfontosabb) 
Lakások száma  
Vízvezetékkel rendelkezı lakások száma  
Szennyvízelvezetéssel rendelkezı lakások száma  
Gázzal rendelkezı lakások száma  
Helyben lakó orvosok száma  
A településen rendelı orvosok száma  
Kórházi ágyak száma  
Bölcsıdei férıhelyek száma  
Óvodai férıhelyek száma  
Osztálytermek száma  
TV-vel rendelkezı lakosok száma  
Internet kapcsolattal rendelkezı háztartások száma  
Mobil vagy vonalas telefonnal rendelkezı lakosok száma  
Közutak hossza (km)  
Pormentes közutak hossza (km)  
Helybeni üzemanyagtöltı állomások száma  
Legközelebbi üzemanyagtöltı állomás távolsága (km)  
Élelmiszer és vegyesboltok száma, alapterülete  
Egyéb boltok száma  
Vendéglátóhelyek (kocsma, vendéglı, büfé, kávézó, 
eszpresszó stb.) száma, alapterülete 

 

Falusi turizmusban résztvevı családok száma  
Falusi turizmusban résztvevı szobák száma  
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313. Hogyan ítélik meg a települési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó pályázati 

lehetıségeket? (A megfelelı választ kérjük aláhúzni!) 
 

a) Nem segíti az elmozdulást. 
b) Nehézkes, küzdelmes, csekély eredménnyel. 
c) Közepes. 
d) Jó. 
e) Kiváló. 
f) Egyéb, éspedig: ………………………………………………………………............. 

 
314. A vidékfejlesztés lehetıségeinek megítélése 

 
Megnevezés 

 
Állapot rögzítés 

A fejlesztés 
fontossági 
sorrendje 

 Van és 
megfelelıen 

mőködik  
 

(A választ 
kereszttel (+) 
szíveskedjen 
megjelölni!) 

Van, de nem vagy nem 
megfelelıen mőködik 

 
(A választ kereszttel (+), az 

okot pedig számmal 
szíveskedjen megadni: 

1 = pénzhiány 
2 = szervezı, vezetı hiány 

3 = érdeklıdés hiánya 
4 = egyéb 

Több válasz is lehetséges 
egymás mellett!) 

(1-5-ös skálán, 
5 a 

legfontosabb) 

1. Mővelıdési ház    
2. Közösségi ház    
3. Szolgáltató ház    
4. Közösségi + 

szolgáltató ház 
   

5. Iskola    
6. Templom    
7. Népi építészeti 

emlék /ek/ 
   

8. Helyi múzeum/ok/    
9. Tájház/ak/    
10. Könyvtár    
11. Turisztikai kínálat    
12. Orvosi rendelı    
13. Gépjavító    
14. Színjátszó kör    
15. Tánccsoport    
16. Népdalkör    
17. Kézmőves 

mőhely/ek/ 
   

18. Információs és 
kommunikációs 
infrastruktúra 

   

19. Falugondnok    
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20. Nyugdíjas klub    
21. Ifjúsági klub    
22. Polgárırség    
23. Faluszépítı 

egyesület 
   

24. Civil szervezet /ek/    
25. Egyéb, éspedig:    
 
 
315. Árvízzel fenyegetett a település? 

Igen             Nem  
 

316. Amennyiben árvízzel fenyegetett a település, miben látja a védekezés 
megoldását? (Kérjük aláhúzással, illetve beírással válaszoljon, több válasz is 
lehetséges!) 

a) A gátak magasságának emelésében. 
b) A gátak megszőntetésében. 
c) A nagyvizek levonulásának elısegítésében. 
d) A nyári gátak részbeni, egészbeni elbontásában. 
e) A nagyvizek egyszerő kieresztésében. 
f) Az árapasztó tározók gyorsított kivitelezésében. 
g) Egyébben, 

éspedig:…………………………………………………………………. 
 
317. A belvizek veszélyeztetik a települést, illetve határát? 

Igen             Nem  
 
318. Amennyiben belvizek veszélyeztetik a települést, akkor annak leküzdésében mit 

tartanak helyileg fontosnak? (Kérjük aláhúzással, illetve beírással válaszoljon, több 
válasz is lehetséges!) 

a) A belvizek képzıdésének megelızését. 
b) A keletkezı belvizek talajba szivárgásának elısegítését pl. altalajlazítással. 
c) A települési árkok, belvíz elvezetı csatornák karbantartását. 
d) A belvizek élıvízbe vezetését. 
e) Egyéb, éspedig:…………………………………………………………… 

 
319. A klímaváltozást kísérı felmelegedéssel, szárazodással megnı a lakossági, 

állattartási és a házkörüli, valamint mezıgazdasági öntözés víz szükséglete. Kérjük 
a következı állításokra aláhúzással, illetve beírással válaszoljon! 

 
1. Biztonságosnak ítélik a lakosság ivóvíz ellátását.  Igen Nem 
2. Biztonságosnak ítélik az állatállomány vízellátását.  Igen Nem 
3. Biztonságosnak ítélik a házkörüli kertek kutakból történı vízellátását.  

Igen Nem 
4. Fontosnak tartja-e az öntözés fejlesztését.   Igen Nem 

 
5. Az öntözés fejlesztésének: 

a) adott a vízszükséglete      Igen Nem 
b) megteremthetı a vízforrás támogatással   Igen Nem 
c) a víztakarékos öntözés mőszaki feltételei adottak  Igen Nem 
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d) a víztakarékos öntözés mőszaki feltételei támogatással megteremthetık 
Igen Nem 

6. Mire irányuljon az öntözés? 
a) Az értékesebb szántóföldi növényekre.   Igen Nem 
b) Kertészeti – zöldség, gyümölcs – tevékenységre.  Igen Nem 
c) A jobb, értékesebb termıhelyekre.    Igen Nem 
d) Egyéb, éspedig:…………………………………………………………... 

 
 
320. Az Új Vásárhelyi Tervvel kapcsolatban gyakran felmerül a „fokgazdálkodás” 

fogalma, ezért is került be ez a területspecifikus kérdés a kérdıívbe. Kérjük 
aláhúzással jelölje a megfelelı válaszokat! 

 
1. Hallott-e már a fokgazdálkodásról?                               Igen Nem 
 
2. Tudja-e mi a fokgazdálkodás?           Igen Nem 

 
3. Véleménye szerint van-e realitása a fokgazdálkodás szorgalmazásának a Tisza-

tó térségében?                         Igen Nem 
 

4. Milyen területeken, miben lát lehetıségeket a fokgazdálkodás 
megvalósításával? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

5. Véleménye szerint milyen feltételek szükségesek a fokgazdálkodás korszerő 
változatásnak megvalósításához? (A megfelelı választ kérjük aláhúzni!) 

a) pénzügyi támogatás 
b) humán erıforrás 
c) technikai 
d) szaktudás 
e) egyéb, éspedig:…………………………………………………………… 

 
 
321. Mi a helyzet a megújuló energiaforrásokkal? (Pl. nap-, víz-, szél-, geotermikus 

energia, biomassza elıállítás (energia erdı, energia fő stb.) ezek, valamint 
melléktermékek (szalma, kukorica szár, nyesedék stb.), valamint hulladék, trágya 
hasznosítás, biogáz elıállítása égetéssel, komposztálással, leszántással stb.) Kérjük 
aláhúzni, illetve beírni a választ! 

 
a) Nem foglalkoznak a gondolattal. 
b) Foglalkoznak a gondolattal. 
c) Tervezés alatt áll:………………………………………………………………… 
d) alatt áll:…………………………………………………………………………… 
e) Mőködı megújuló energiaforrás: ……………………………………………… 
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4. INTÉZMÉNYI, SZERVEZETI HÁTTÉR 
 
 
 
401. A vizsgált térségben a – a hátrányos adottságokból kifolyóan – központi, fontos 

szerepet töltenek be a települési önkormányzatok, mint fı foglalkoztató,”húzó 
szervezet” stb.. Kérdés, hogy az adott településen is ez helytálló, vagy nem (a választ 
kérjük aláhúzni)? 

 
Igen           Nem 

 
 
402. Mennyire elégedettek általában – a realitásokkal számolva – a települési 

önkormányzat tevékenységével? (Kérjük 1-5 skálán osztályozzon, 5 a legjobb!) 
 

1 2 3 4 5 
 
 

403. A településen az önkormányzaton kívül van még olyan vállalkozás, szervezet, 
mely fontos szerepet játszik a település életében? (A megfelelı választ kérjük 
aláhúzni!) 

 
Nincsen Egy            Kettı     Három Több 

 
 

404. A település életében fontos szerepet játszó, de nem a településen székelı 
szervezetek száma: (A megfelelı választ kérjük aláhúzni!) 

 
Nincsen Egy       Kettı    Három Több 

 
 
405. A térségben több szervezet, bizottság, tanács, akciócsoport stb. mőködik. Ön 

szerint milyen szervezet hasznos tevékenysége hiányzik a település életébıl? 
(Megfelelı válasz aláhúzandó, illetve beírandó!) 

 
a) Nem tud ilyet megnevezni, nem hiányzik semmilyen szervezet a település életébıl. 
 
b) Hiányzó szervezetek a következık: 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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5. A FEJLİDÉS ALAPVETİ AKADÁLYAI 
 
 
 
A térségben végzett eddigi vizsgálódásaink alapján úgy látjuk, hogy a települések fejlıdési 
esélyeit, a jelenlegi helyzetbıl való kilábalást akadályozó tényezık, körülmények között 
legfontosabb három: 

– a roma lakosság nagy aránya; 
– a foglalkoztatottság alacsony aránya és lehetıségei; 
– a természeti erıforrások hasznosítása (egyrészt a termıföld használata, 

másrészt a védett természeti értékek korlátozó jellege). 
 
 

502. Kérdés, hogy Ön egyetért-e a fenti megállapítással?  
(Kérjük a választ aláhúzni, illetve beírni!) 
 

a) Teljes mértékben egyetért. 
 
b) Részben egyetért, de… ……………………………………………………… 
 
c) Nem ért egyet, mivel ………………………………………………………… 

 
 
503. A településeken élık és a roma lakosság körében szerzett tapasztalataink szerint úgy 

látjuk, hogy az integráció szólamszerő hangoztatás, értelmezése nem sok jóval 
kecsegtet. A megoldást abban látjuk, hogy 
(5) A településen tudomásul kell venni a cigányság másságát, identitás tudatát 

(életmódját, hagyományait stb.) elvárva azonban, hogy ez illeszkedjen a települési 
együttélésbe, a törvények betartása stb. mellett; 

(6) Elı kell segíteni, hogy a cigányság saját – minél elıbb és minél több - 
magántulajdonnal rendelkezzen (legyen házkörüli kertje, tartson haszonállatot, 
lovat, legyen lakása, háza, berendezése stb.); 

(7) Az oktatásban való részvétel problémáinak megoldása szükséges. 
(8) Jusson munkához, rendelkezzen keresettel. 

 
 
 

a) Kérdés, hogy Ön egyetért-e a fenti megállapításokkal, megoldásokkal?  
(Kérjük a választ aláhúzni, illetve beírni!) 
 

a) Teljes mértékben egyetért. 
 
b) Részben egyetért, mert ……………………………………………………… 
c) Nem ért egyet, mivel ………………………………………………………… 

 
 
b) Kérjük, min ısítse az 503. pontban olvasható megoldások fontosságát 1-5-ös skálán, 

ahol 5 a legfontosabb! 
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 Pontok 1-5-ös skálán 
(1) alatti megoldás  
(2) alatti megoldás  
(3) alatti megoldás  
(4) alatti megoldás  

 
 
504. A természeti erıforrások (mezı- erdıgazdaság, védett területek) újszerőbb 

hasznosításában lát-e  foglalkoztatást javító lehetıséget: (Megfelelı válasz 
aláhúzandó.) 

 
Igen        Nem 

 
 

505. A foglalkoztatásra és a természeti erıforrások hasznosításában megoldást 
hozhat: 

 
a) Az ingázás, a településen kívüli munkalehetıség bıvülése.        Igen   Nem 
 
b) Az elvándorlás elımozdítása a helyi foglalkoztatási szint igényéhez igazodóan. 

 
  Igen   Nem 

 
c) A foglalkoztatás kis lépésekkel, megoldásokkal javítható.          Igen   Nem 
 
d) A turizmus, a szolgáltatások jelenthetnek némi foglalkoztatás javítást.      Igen   Nem 

 
e) A településen kibontakoztatható környezetfenntartó, környezetvédı-, -kímélı 

támogatott tevékenységek javíthatnak a foglalkoztatáson.   
 

    Igen   Nem 
 

f) A bio-, organikus gazdálkodás, a kertészeti kultúrák felkarolása, a belterjes 
szántóföldi élelmiszer és üzemanyag célú termelés a megemelkedett árak mellett 
megoldást jelenthetnek.        
       

Igen   Nem 
 

g) A mővelési ágak megváltoztatása, többcélú erdısítés, fásítás jelenthet némi 
megoldást. 

 
         Igen   Nem 

 
h) A házkörül állattartás felkarolása is jelenthet némi elmozdulást.          Igen   Nem 
 

 
506. Rendelkeznek helyi szinten valamilyen tapasztalattal, kezdeményezéssel a roma 

lakosság foglalkoztatásának, életkörülményeinek javítása érdekében? (Megfelelı 
válasz aláhúzandó.) 

Igen        Nem 
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507. Amennyiben az elızı kérdésre igenlı választ adott, akkor kérjük írja le, hogy 

mivel és milyen eredményt értek el:…………………………………………………… 
................................................................................................................................................... 
  
508. A helyi vélemények szerint, hogyan szolgálhatnák jobban a településen élık 

érdekeit a védett természeti értékek:…………………………………………………. 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 
 
6. KLÍMA- ÉS ID İJÁRÁS VÁLTOZÁS 
 
 
601. A településen tapasztalta-e az idıjárás megváltozását, a klímaváltozás 

jelenségeit?      (A megfelelı választ szíveskedjen aláhúzni!)                       Igen     Nem 
 

Amennyiben a fenti kérdésre a válasza igen, akkor (A megfelelı választ kérjük 
aláhúzni!) 
1. Fokozódott-e a nehezen elviselhetı meleg napok száma?                 Igen      Nem 

2. Csökkent a lehullott éves csapadék mennyisége?             Igen      Nem 

3. A csapadék évközi eloszlása eltért a helyileg megfigyelttıl?            Igen      Nem 

4. Megnıtt a hirtelen jött záporok, özönvízszerő esık gyakorisága?      Igen      Nem 

5. Gyakoribbak-e a szélviharok?                                                             Igen      Nem 

6. Gyakoribbak-e a korai felmelegedést követı tavaszi fagyok?            Igen      Nem 

7. Gyakoribbak-e a kései fagykárok?                                                      Igen      Nem 

8. Gyakoribbak-e a belvizek?                                                                  Igen      Nem 

9. Gyakoribbak-e az árvizek?                                                                  Igen      Nem 

10. Gyakoribbak-e a sárlavinák?                                                             Igen      Nem 

11. Gyakoribb-e a jégverés?                                                                    Igen      Nem 

12. Gyakoribbak-e az aszályok?                                                              Igen      Nem 

13. Egyéb, éspedig………………………………………………..         Igen      Nem

  

 
602. Tapasztaltak-e az emberi egészségre gyakorolt káros hatást?          Igen      Nem 
 
603. Miben okoztak kárt a klímaváltozás közelmúltbeli jelenségei? Kérjük, 

szíveskedjen példákat felsorolni! 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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604. Történt-e valamilyen helyi elhatározás, lépés, intézkedés a klímaváltozásra való 
felkészülésben?                Igen         Nem 

 
605. Amennyiben az elızı kérdésre igennel válaszolt, kérjük nevezze meg, milyen 

helyi események, kezdeményezések, intézkedések történtek, vagy miket terveznek: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
606. Szívesen fogadnák-e, ha e felmérés egyik eredményeképpen segítséget 

kapnának a klímaváltozásra való felkészülésben?    
Igen      Nem 

 
A világban zajló és a magyarországi jelentségekbıl is tapasztalható klímaváltozást nagyobb 
részt az emberi tevékenységet kísérı a légkörbe kibocsátott káros gázok, valamint 
természeti folyamatok idézik elı. A lehetséges védekezés két részbıl tevıdik össze: a káros 
gázok kibocsátásának mérséklésébıl (mitigáció) vagyis a légkörvédelembıl, és a változások 
hatásaihoz való alkalmazkodásból (adaptáció) áll. 
 
607. Véleményük szerint az adott településen is hozzájárulhatnak az üvegház hatású 

gázok kibocsátásának csökkentéséhez az energiafelhasználás, elsısorban a fosszilis 
erıforrások igénybevételének csökkentésével. (A megfelelı választ szíveskedjen 
aláhúzni!) 

Igen      Nem 
 

608. A kibocsátások csökkentésének lehetıségei a településen: (A megfelelı választ 
szíveskedjen aláhúzni!)                   

Csekély               Fontos          Igen jelentıs 
 
609. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás a településen élık biztonsága 

érdekében: (A megfelelı választ szíveskedjen aláhúzni!)                  
Csekély               Fontos          Igen jelentıs 

 
610. Megítélésük szerint mi fontosabb az adott településen az alkalmazkodás 

kényszere és lehetısége vagy a helyi légkörvédelmi, vagyis az üvegház hatású gázok 
kibocsátásának  csökkentési lehetısége?  (A megfelelı választ kérjük aláhúzni!)     

                  
a) Az alkalmazkodás fontosabb. 
b) A légkörvédelemhez hozzájárulás fontosabb. 
c) Mindkettı egyaránt fontos. 

 
611. Tapasztalta, hogy a közelmúlthoz képest az idıjárási jelenségek hatásaira 

általában sérülékenyebbé vált a település?                             
Igen      Nem 

 
Amennyiben a fenti kérdésre a válasza igen, akkor kérjük, húzza alá a 
sérülékenység lehetséges okait a településen: 
 

a) több az idıs korú ember 

b) a hıséghullámokat az emberek nehezen viselik 
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c) a zivatarok, viharok gyakrabban okoznak villamosenergia-ellátási zavarokat 
(világításban, hőtésben, főtésben stb.) 

d) értékes házak, vagyontárgyak sérültek 

e) gyakoribbá váltak a helyi tüzek (mezı, bozót, erdı, szérős kertek, házak 
körüli tüzek stb.) 

f) egyéb, éspedig:………………………………………………………………… 

612. A rendkívüli id ıjárási jelenségek hatásaira bekövetkezı erdıtüzek, mőszaki 
jellegő károk:   (A megfelelı választ szíveskedjen aláhúzni!) 

 
1. Észlelési feltételei rendben lévık.                       Igen  Nem 

2. A riasztás rendezett.              Igen  Nem 

3. A kármegelızés, ill. a mentés feltételeire felkészültek.              Igen  Nem 

4. A tőzoltók kivonulás ideje 10 percen túli.                        Igen  Nem 

5. A tőzoltásra víznyerési lehetıségrendelkezésre áll.                       Igen  Nem 

6. Tőzoltás más eszközei, anyagai rendelkezésre állnak.                   Igen  Nem 

 
613. Véleménye szerint helyi, települési szinten fel kell-e készülni a klímaváltozás 

várható hatásira? (Kérjük, aláhúzással jelölje válaszát!) 
Igen       Nem 

 
614. Amennyiben az elızı kérdésre igennel válaszolt, akkor véleménye szerint 

milyen arányban lenne szükség központi, állami támogatásra, helyi közösségi és 
egyéni áldozatokra? 

a) állami: ………………………….. % 
b) helyi, közösségi: ………………...% 
c) egyéni: …………………………  % 

Összesen:  100 % 
 

615. A településén szükség lenne-e felvilágosító akciókra a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás elısegítése érdekében? (Kérjük, aláhúzással jelölje válaszát!) 

Igen       Nem 
 
616. Véleménye szerint szükséges-e a kidolgozott cselekvési programokra? (Kérjük, 

aláhúzással jelölje válaszát!) 
Igen       Nem 

 
617. Véleménye szerint szükséges-e a kidolgozott cselekvési programok 

begyakorlása?     
(Kérjük, aláhúzással jelölje válaszát!) 

Igen       Nem 
 

618. Elıfordult-e már a településen ill. határában ugyanazon évben belvíz, árvíz, 
aszály és fagykár? (Kérjük, aláhúzással jelölje válaszát!) 

a) Még soha nem fordult elı. 
b) Néha volt már rá példa. 
c) Egyre gyakrabban elıfordul. 
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d) Jellemzı. 
619. Látnak-e lehetıséget a hagyományos tüzelési, főtési (fa, szár, szalma, csutka, 

nyesedék stb.) megoldások felkarolásában, ami költségtakarékos és káros 
kibocsátás csökkentı. 

Igen       Nem 
 

620. Milyen lépésekkel, megoldásokkal javítható a hagyományos tüzelés, főtés 
ismételt felkarolása? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
621. Településén a házak hány százaléka rendelkezik zsalugáterekkel, redınnyel, 

árnyékoló megoldásokkal? ……………………………………………………………% 
 
622. A hölgyek körében mennyire ismertek a mediterrán térségekben ma is használt 

kézi legyezık?                    
Ismert                Nem ismert         Tudnak róla, de nem használják 

 
623. A légkondicionált lakások, helységek aránya a településen: 

……………………… % 
 
624. Az önkormányzati ingatlanokban tervezik-e a légkondicionálók bıvítését?   

Igen         Nem 
 
625. Az önkormányzati ingatlanokban tervezik-e a hagyományos szellıztetés, 

huzatolás, illetve ventillátorok használatát?                                        
Igen        Nem 

 
626. Ismert-e a településen gazdálkodók körében, hogy a szántással, a mélyebb 

talajmőveléssel igen káros metán kerül a légkörbe?         
Igen       Nem 

 
627. Történt-e valamilyen kezdeményezés a mezıgazdaságban korszerő 

(talajforgatást csökkentı, összekapcsolt, energiatakarékos stb.) gépesítésre?            
Igen       Nem 

 
628. A komposztálás, bármennyire egyszerő, nem terjed a településeken, holott 

légkör- és környezetkímélı, trágyázási költségcsökkentı stb.. Szükségesnek vélik a 
felkarolását? 

Igen       Nem 
 

629. A klímaváltozással újszerően merülnek fel a házak, tevékenységek biztosítási 
kérdései.  
a) A településen élı családok hány százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással? 

………% 
b) Felismerték már a biztosítás fontosságát? 

Igen         Nem      Részben 
 

630. Felmerült, illetve történt-e valamilyen kezdeményezés a település autonóm 
(önálló) energiaellátására? 
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Igen          Igen, részben        Nem       
 
631. Felmerült-e, vagy történtek-e kezdeményezések a közösségi helységek, épületek 

(községháza, iskolák, óvodák, kultúrház stb.) autonóm energiaellátására? 
Igen          Igen, részben        Nem       

 
632. Felmerült-e, vagy történtek-e lépések az egyes családi háztartások autonóm 

(önálló) energiaellátására?  
Igen          Igen, részben        Nem     

 
 
7. AZ ÉLHETİ TELEPÜLÉS, VIDÉK TENNIVALÓINAK MEGÍTÉLÉSE 
 
 
 
Kérjük, a továbbiakban véleményezze, hogy az „Új Magyar Falu Programja az élhetı 
vidékért” elnevezéső kezdeményezésbıl a 2007-2013-as idıszakra az Ön településén mi a 
fontos, hatásos, kívánatos fejlıdés elımozdító megoldás? 
A sorrendet, illetve a fontosságot 1-5 skálán kérjük megadni (5 a legfontosabb). 
Természetesen a helyi igények és a rendelkezésre álló támogatási források kilátásai eleve 
indokolják a sorrendiségben való gondolkodást.  
(Figyelem, az ÚMFP program falvanként átlagosan 10 beruházással számol, amit pénzügyi 
forrásokkal támogatnak!) 
 
Kérjük, hogy elsı lépésben a tervezett öt intézkedési csomag közötti sorrendet 
mérlegelje, majd az egyes csoportokon belüli fontosságot fejezze ki 1-5-ös skála 
segítségével! 
 
701. Az intézkedési csomagok fontossági sorrendjének megítélése (1-5-ös skálán): 
              

1. Munkahelyteremtés  
2. Esélyegyenlıség  
3. A vidéki életminıség javítása  
4. Harmóniában a természettel  
5. A kulturális örökség védelem, hagyományırzés  

               
 
 
702. MUNKAHELYTEREMTÉS                                    
 
 Fontossági 

sorrend 
1 – 5-ös skálán 

a) A mezıgazdaság fejlesztése révén  
Mezıgazdasági üzemek korszerősítése  
(Pl. állattartó telepek, növénytermesztés és kertészet korszerősítése, 
gépek és technológiai berendezések beszerzése, ültetvények telepítése 
és korszerősítése, informatikai berendezések beszerzése) 

 

A mezıgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének 
növelése  
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(Pl. erdık gazdasági értékének javítása, kapcsolódó infrastruktúra) 
Élelmiszer-feldolgozás korszerősítése  
(Pl. beruházások támogatása a következı ágazatokban: hús és 
baromfi, tej, malomipar, takarmány elıállítás, zöldség –gyümölcs, 
bor) 

 

A megújuló energiatermelés meghonosítása  
(Pl. helyi, kis kapacitású elsıdleges feldolgozó üzemek létrehozása) 

 

Hı és/vagy villamos energia elıállítás támogatása  
(Pl. A megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése) 

 

Nagy- és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének 
támogatása  
(Pl. biológiai eredető motorhajtóanyagok és komponensek elıállítása) 

 

A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése  
Fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása, a gazdák korai 
nyugdíjazásának lehetısége (gazdaságátadás jogcím) 

 

A mezıgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének 
növelése 
(Pl. szakképzés és tájékoztatás, szaktanácsadás, fiatal gazdálkodók 
indítása, gazdaságátadási támogatás) 

 

Mikrohitel programok, mikrofinanszírozó szervezetek 
részvételével 

 

b) Vidéki, nem mezıgazdasági vállalkozások támogatása  
Alternatív jövedelemszerzési lehetıségek a mezıgazdasági 
vállalkozásoknak 

 

Vidéki mikrovállalkozások támogatása 
(Pl. fejlesztési, beruházási támogatás versenyképességet szolgáló 
fejlesztésekhez) 

 

Komplex technológiai beruházás hátrányos helyzető 
kistérségekben induló vállalkozások részére 

 

Munkalehetıség teremtı komplex beruházások támogatása a 
hátrányos helyzető kistérségekben kis- és középvállalkozások 
számára 

 

Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése (Pl. szolgáltató 
központok létesítése annak érdekében, hogy a problémamegoldás 
színtere mikrotérségi szintre kerüljön) 

 

Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai 
együttmőködések ösztönzése 
(Pl. a fejlesztés pólusokhoz kötıdı innovációs technológiai parkok 
támogatása, vállalati innováció támogatása) 

 

Innovatív programok támogatása infrastrukturális fejlesztése  
c) Vízgazdálkodás fejlesztése  
A mezıgazdasási és erdészeti infrastruktúra fejlesztése (Pl. 
öntözés és melioráció mezıgazdasági üzemi és közösségi 
létesítményeinek fejlesztése, vízrendezés kollektív beruházásai, 
vízkárelhárítás, belvízrendezés, erdészeti infrastruktúra fejlesztése, 
mezıgazdasági utak fejlesztése, mezıgazdasági üzemek víz- és 
energiaellátása) 

 

A vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése  
Környezeti veszélyelhárítás, környezetbiztonság (Pl. vízkár és  
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belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése, belvízi 
biztonság növelése stb.) 
Szennyvízelvezetése és –tisztítás  
Ivóvízminıség javítása  
d) Egyéb   
Ivóvízbázis védelem  
A környezet és vidék fejlesztése (Pl. hegyvidéken kívüli kedvezıtlen 
adottságú területek gazdálkodóinak nyújtott kompenzációs kifizetés) 

 

Hulladéklerakó rekultiváció  
Kisfalu program  (Pl. az elmaradott településeken élık 
foglalkoztatását jelentıs mértékben javító modell kialakulásának 
elısegítése) 

 

Közmunkaprogram  
Részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása  
 
703. ESÉLYEGYENLİSÉG                                                    
 
 Fontossági 

sorrend 
1 – 5-ös skálán 

a) Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítása, ügyintézés 
helyben 

 

Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítása, ügyintézés 
helyben 

 

Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése   
b) Oktatás  
Oktatási esélyegyenlıség és integráció (Pl. halmozottan hátrányos 
helyzető tanulók iskolai sikerességnek biztosítását célzó programok 
kifejlesztése) 

 

Oktatásfejlesztés  
A pedagógiai, módszertani reformot támogató infrastruktúra 
fejlesztése (Intelligens iskola, informatikai rendszer fejlesztése) 

 

c) Egészségügy  
Kistérségi járó beteg szakellátó központok kialakítása és 
fejlesztése 

 

Alap és járó beteg ellátás fejlesztése  
Rehabilitációs, geriátriai és ápolási ellátás fejlesztése  
d) Közlekedés  
Közút-hálózat fejlesztése  
Térségi elérhetıség javítása (Pl. a gazdasági súllyal rendelkezı 
települések és a turisztikai potenciállal rendelkezı területek 
elérhetıségének javítására) 

 

Kerékpárút-hálózat fejlesztése (Fenntartható közlekedés fejlesztése)  
e) Egységes vidékfejlesztési tanácsadási hálózat  
f) Egyablakos ügyintézés (Pl. vidékfejlesztési pályázatoknál 

egyablakos ügyintézés, ne kelljen hivatalról hivatalra járni a 
papírokkal) 

 

g) Az internetes ellátottság javítása  
GazdaNET program  
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Hálózati infrastruktúra létrehozása (különös tekintettel a hátrányos 
helyzető üzletileg kevésbé vonzó kistérségekre) 

 

h) Szakmai képzések, nyelvi és számítástechnikai tanfolyamok  
Szakmai képzések és támogatás  
Vállalkozások fejlesztése tanácsadással  
Munkaerıpiaci kulcskompetenciák fejlesztése (Pl. 
idegennyelvtudás fejlesztése, informatikai ismeretek megszerzése, 
gazdasági ismeretek – vállalkozás indításához és mőködtetéséhez 
kapcsolódó ismeretek) 

 

i) Segítség helyi stratégiák, tervek kidolgozásához  
j)  A falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztése  
k) Az ingázók támogatása  
Városi és elıvárosi közösségi közlekedés fejlesztése  
Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése  
l) Települések közötti együttmőködés erısítése (Pl. Területközi és 

nemzetközi térségek közötti együttmőködés) 
 

 
704. A VIDÉKI ÉLETMIN İSÉG JAVÍTÁSA            
 
 Fontossági 

sorrend 
1 – 5-ös skálán 

a) Belterületi utak fejlesztése  
b) Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése  
c) LEADER (Falumegújítás és fejlesztés, Gazdaság és a vidéki 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások, Alapszolgáltatások 
a gazdaság és a vidéki lakosság részére) 

 

Szabadidıs létesítmények létesítése  
Zárt biciklitárolók kialakítása a településközpontokban  
Játszótér kialakítása gyermekek számára  
Gyermekmegırzık létesítése   
Hulladékgyőjt ık telepítése  
Parlagfő-irtás eszköztámogatása  
Utcanév táblák kihelyezése  
Fedett buszmegállók kialakítása  
Helyi piacok kialakítása, felújítása, a kistermelık helyi 
értékesítési lehetıségeinek bıvítése 

 

Állatmenhelyek létesítése  
Települési, kistérségi folyóiratok támogatása  
Helyi rádió, TV támogatása  
Települési honlapok létrehozása  
Testvértelepülési kapcsolatok kialakítása  
 
705. HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL           
 
 Fontossági 

sorrend 
1 – 5-ös skálán 

a) Erdıtelepítés, erdık karbantartása, környezetkímélı  
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erdıgazdálkodás 
Erdıtelepítés mezıgazdasági és nem mezıgazdasági területeken  
Környezetkímélı erdıgazdálkodás, meglévı erdık karbantartása  
b) Természetbarát mővelés az ország mővelésbe bevont 

területének harmadán 
 

Élıhely-megırzı mezı- és erdıgazdálkodás infrastrukturális 
fejlesztése (Pl. Mezıgazdasági területek biológiai sokféleségének 
növelése a legeltetése gyepgazdálkodáshoz kötıdı beruházások 
támogatásával) 

 

Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek a természeti értékek 
kímélı hasznosítására (Az ország magas értékekkel rendelkezı 
területeinek természetvédelmi szempontú hasznosítása érdekében 
kidolgozandó (200 db)) 

 

Élıhely-védelem- és helyreállítás ( A védett természeti területek és 
Natura 2000 területek állapotának megırzése, javítása.) 

 

 
 
706. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME, HAGYOMÁNY İRZÉS 
 
 Fontossági 

sorrend 
1 – 5 skálán 

a) A falusi turizmus támogatása  
Vidéki turizmus fejlesztése, ezáltal munkahelyek teremtése  
Turisztikai desztináció menedzsment (Pl. Önkormányzatok, 
vállalkozások, szakmai szervezetek együttmőködésének támogatása a 
turizmusból származó hatások optimalizálásának érdekében) 

 

Turisztikai attrakciók fejlesztése (Pl. Egészségturizmus, kulturális, 
borturizmus fejlesztése, támogatása. A cél, hogy a vendégek 
költsenek többet a fejlesztett területeken.) 

 

Szálláshelyek fejlesztése (Pl. Minıségi szolgáltatásokat nyújtó 
szálláshelyek támogatása, kihasználtságuk javítása) 

 

b) Helyi termékfeldolgozás- és értékesítés (Pl. Az 
agrárvállalkozások tevékenységének bıvítése a helyi 
termékfeldolgozás, - értékesítés és a falusi turizmus fejlesztésével. 
A helyben elıállított termékek értékesítését teszi lehetıvé a falusi 
vendégasztalok kialakításának támogatása) 

 

c) Helyi közösségek megerısítése  
A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások kialakítása 

 

Kistelepülések fejlesztése  
Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése  
Tájházak kialakítása  
Templomfelújítás  
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801. Egyéb észrevétel, javaslat, amit fontosnak tart, de a kérdıív arra nem kérdezett 
rá: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 
A kitöltéssel, a válaszadással felmerülı bármilyen kérdést, problémát illetıen kérjük, 
forduljon Csete Máriához!  
Elérhetıségei: e-mail: csete@eik.bme.hu, tel.: 06(1)-463-4030, fax: 06(1)- 463-1149 
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EREDMÉNYESSÉGÉHEZ,EREDMÉNYESSÉGÉHEZ,EREDMÉNYESSÉGÉHEZ,EREDMÉNYESSÉGÉHEZ,    

KUTATKUTATKUTATKUTATÁSAINK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGÁHOZ,ÁSAINK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGÁHOZ,ÁSAINK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGÁHOZ,ÁSAINK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGÁHOZ,    

A TÉRSÉG REMÉLHETİ FEJLİDÉSÉHEZA TÉRSÉG REMÉLHETİ FEJLİDÉSÉHEZA TÉRSÉG REMÉLHETİ FEJLİDÉSÉHEZA TÉRSÉG REMÉLHETİ FEJLİDÉSÉHEZ!!!!    
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3.sz. melléklet  

 

A helyi természeti különlegességek, a felszíni vízfolyások és a felszín alatti vízkészletek 

a vizsgált térségben (kérdıívek alapján) 

 

Település neve 
Helyi természeti 
különlegességek 

Felszíni vízfolyások 
Felszín alatti 
vízkészletek 

Abádszalók 
Tisza-tó, Kosboros rét, 

Kunhalmok (13 db) 

Tisza, Tisza-tó, 
Nagykunsági fıcsatorna, 

Eger-patak 

Termálvíz 
(kb. 50 fok) 

Árokt ı 
Hortobágyi Nemzeti Park, 

Bükki Nemzeti Park 
Kis-Tisza Horgásztó 

23 ha területen 
Nincs adat 

Átány Túzok, mocsári teknıs 
Eger-árok, Hanyi csatorna, 

Hanyi-ér 
Saját ivóvíz bázis 

van 

Balmazújváros 

Hortobágyi Nemzeti Park, 
Szoloncsák-szolonyec 
típusú talaj, kisfészkő 
aszat, pontuszi sáska, 

kunhalom, Virágoskúti 
halastó, stb. 

Keleti Fıcsatorna, Kadarcs-
Karácsonyfoki csatorna, 

Kadarcs csatorna, Magdolna 
ér, Belsı-Magdolna ér, 

Brassó ér, Hortobágy folyó, 
Nagylaposi halastavak, 

Sziki horgásztó, 
Sósvíztározó tó 

62 fokos termálvíz. 8 
db artézi kút a 

település ivóvizének 
biztosítására 

Besenyıtelek 

A hevesi füves puszták 
jellegzetes réti és 

mocsaras lápi védett 
növényei, valamint a a 

Dél-Hevesi táj jellegzetes 
madara a túzok 

A településen élı folyó nem 
található, a keletkezett 
belvizet a Csincsa és a 

Peresi csatorna vezeti el  a 
településrıl a Laskó folyó 

irányába 

Nincs adat 

Egerlövı Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Egyek 

Kunhalmok,  
Védett növények: 
debreceni torma, 

tiszaparti margitvirág, 
csomorika, nyári tızike. 

Védett madárfajok: 
szalakóta, kis kócsag, 

bakcsó. Télen 
megtalálgató a réti sas, a 

darázsölyv, a békászó sas, 
a hamvas, a kékes rétihéja 

Északon a Tisza a község 
közigazgatási határán 

folyik, keleten a Nyugati-
fıcsatorna, középen az 

Árkus-ér található. 
Mesterséges halastavak a 
Vidlaposi-tó és a Derzsi 

tavak. 
Holtágak: Kis-Tisza, 

Szilágy ér, Morotva, Herep, 
Ohati erdı, Fekete rét 

Egyek 
veszélyeztetett 

vízbázison fekszik 

Erdıtelek Túzok, arborétum Hanyi-ér 
Mezıkövesdi 

gyógyvíz utánpótlása 

Füzesabony 

Sólymok fészkelnek 
Füzesabony 

külterületének észak-
keleti részén 

Laskó patak, Rima Patak,  
Kavicsbánya tó 

Nincs adat 

Görbeháza Gólya 
Hollós-Dézsány csatorna, 

Görbeházi csatorna, 
Bogárzó, Hortobágy folyó 

Nincs adat 
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Település neve 
Helyi természeti 
különlegességek 

Felszíni vízfolyások 
Felszín alatti 
vízkészletek 

Heves Nincs adat 
Hanyi-ér, Forrás csatorna, 

Viczán-tó  Alatkai 
bányatavak 

Nincs adat 

Kömlı 
Túzok, parlagi sas, 
kerecseny sólyom, 

kékvércse 

Görbe-ér, 14-es csatorna, 
Nádas-Fertı-csatorna 

Nincs adat 

Kunhegyes Nincs adat 
Nagykunsági fıcsatorna,  

horgásztó 

Kunhegyes Város 
belterületén 3 db 

ivóvíz termelı kút 
biztosítja az 

egészséges ivóvizet a 
lakosság részére. 

Hozamuk összesen: 
1.270 l/perc 

Nagycsécs Sajó folyó 
Sajó folyó; Hejı-Szarda 
csatorna; 2 db bányató 

Nincs adat 

Négyes Önkormányzati-tó 
Rima patak, Tisza-tó holtág 
vízgyőjtı, Önkormányzati 

tó 
Nincs adat 

Pély 

Hevesi Füves Puszták 
Tájvédelmi Körzet Pélyi 

Szikesek  
Hortobágyi Nemzeti Park 
Közép-tiszai Tájvédelmi 

Körzet Pélyi 
Madárrezervátum 

Tisza, Jászsági fıcsatorna, 
Hanyi ér, Saj-foki 

fıcsatorna 
Nincs adat 

Polgár Hortobágyi nemzeti park 

Tisza folyó, Halas tavak, 
Keleti-fıcsatorna, Nyugati-

fıcsatorna, Királyéri-
fıcsatorna, stb. 

Sérülékeny vízbázis 

Poroszló 

Hortobágyi Nemzeti Park 
(Tisza-tavi 

madárrezervátum), Hevesi 
Puszták Tájvédelmi 

Körzet 

Tisza, Tisza-tó, Eger patak, 
Laskó patak, Egerfenék 

csatorna 
Nincs adat 

Sajószöged Nincs adat Sajó, bányatavak 3db Védett ivóvízbázis 

Sarud Túzok, sulyom 
Tisza-tó, Hanyi-sajfoki 

csatorna, Jóléti-tó, Szivárgó. 
Laskó-patak 

55 fokos termálvíz 

Szentistván Nincs adat Csincse, Nád-ér Nincs adat 

Tiszabábolna 

Szikes és vizes élıhelyek, 
túzok, csíkoshátú 

ugróegér, Bükki Nemzeti 
Park 

Nincs adat Nincs adat 

Tiszabura 
Szikes legelı, folyók 
menti galériaerdık 

Tisza, Nagykunsági 
fıcsatorna 

Nincs adat 

Tiszacsege 
Hortobágyi Nemzeti Park, 

Kékvércse, rétisas 
Tisza folyó, Belvízelvezetı 
csatorna: Árkus, Selypes-ér 

72ْ C-os termálvíz 
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Település neve 
Helyi természeti 
különlegességek 

Felszíni vízfolyások 
Felszín alatti 
vízkészletek 

Tiszadorogma Nincs adat 
Tisza, Sulymos-csatorna, 

Szivárgó-csatorna, 
kubikgödör, agyaggödrök 

Nincs adat 

Tiszafüred 
Hortobágyi Nemzeti Park, 

Tiszaigari arborétum, 
Kemény kastély és parkja 

Tisza, Tiszafüredi Holt-
Tisza, Örvényi Morotva, és 
összekötı csatornái, Réti 

Morotva, Kengyel, Fehér-tó 

Termálvíz, jó 
minıségő ivóvíz 

Tiszapalkonya Nincs adat Tisza Nincs adat 

Tiszaroff 

Kocsányos tölgy, 
oszlopos tölgy, 
rózsaszínvirágú 

gesztenyefa 

Gói-tó, Tólaposi csatorna Nincs adat 

Tiszasüly Nincs adat 
Jászsági Fıcsatorna, fedett 

belvízelvezetı csatorna 
Nincs adat 

Tiszaszılıs Nincs adat Nincs adat 

Tiszaszılıs 
külterületén 1 db fúrt 

melegviző kút, 
amely nem került 

hasznosításra. 

Tiszaújváros 

Növények: dunai szegfő, 
réti iszalag, sulyom, 

rucaürüm, fehér 
tündérrózsa, tündérfátyol, 

kolokán, gyilkos 
csomorika, stb., Állatok: 
tiszavirág, aranypettyes 
bábrabló, érdes futrinka, 

mezei futrinka, óriás 
csíkbogár, stb. 

Tisza, Takta, Sajó, Holt-
Tisza 

A Sajó 
kavicsteraszában 
tárolt felszín alatti 

vízkészlet 

Tiszavalk 
A Tisza-tó területén 
madárrezervátum 

Nyárádka patak Nincs adat 

Újl ırincfalva Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Újtikos és 
Tiszagyulaháza 

Nincs adat 
Tisza, Királyéri fıcsatorna, 
Karádéfoki-csatorna, Grófi 

csatorna 
Nincs adat 

Forrás: Saját összeállítás kérdıívek alapján (2008) 

 



 161 

4.sz. melléklet         A vizsgálatokban szereplı különféle mutatók, jelenségek kedvezı- 
kedvezıtlen jellemzése a Tisza-tó közeli és a Tisza-tótól távolabbi 

településcsoportokban 
 

Megnevezés Üdülıkörzeti 
települések 

Üdülıkörzeten 
kívüli 

települések 
1. Kis- és közepes számú települések - + 
2. Városok - + 
3. 60 év feletti lakosok aránya - + 
4. 18 év alatti lakosok aránya + - 
5. Szántóterület aranykorona értéke - + 
6. Mővelés alól kivett terület - + 
7. Tisza-tótól való távolság + - 
8. Tisza-tó jelentıségének megítélése + - 
9. Tisza-tó létébıl fakadó elınyök + - 
10. Tisza-tó létének hátrányai - + 
11. Természetvédelmi, Natura 2000, ramsari területek megítélése - + 
12. Árvízi veszélyeztetettség - + 
13. Belvíz veszélye - + 
14. Vízigények kielégítése + - 
15. Öntözés fejlesztése - + 
16. Rendszeres keresettel rendelkezı családok + - 
17. Szociális támogatásban részesülık aránya + - 
18. Családok jövedelmi helyzete - + 
19. A települések élhetıségének megítélése - + 
20. A települési önkormányzat megítélése + - 
21. Vállalkozások száma - + 
22. A foglalkoztatási helyzet és kilátásai - + 
23. A roma lakosság aránya - + 
24. A romakérdés megoldása + - 
25. Idıjárási anomáliák - + 
26. Idıjárási jelenségek változása - + 
27. Idıjárás változással járó sérülékenység - + 
28. Mitigáció lehetıségeinek megítélése - + 
29. Adaptáció lehetıségeinek megítélése + - 
30. Energiaellátás, -felhasználás korszerősítése - + 
31. Megújuló energiaforrások felhasználása + - 
32. Biztosítás - + 
33. Gazdasági-szociális fejlesztések + - 
34. Települési infrastruktúra fejlesztés - + 
35. Pályázatok megítélése + - 
36. Vidék fejlıdését szolgáló létesítmények, intézmények - + 
37. A falufejlesztı program megítélése - + 
38. A turizmus szerepe + - 
Pozitív minısítések száma összesen 14 24 
Forrás: Saját munka, vizsgálataim eredménye alapján (2008) 


