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A kutatások elızménye 
 

A fenntarthatóság jelentısége és aktualitása nem szorul különösebb bizonyításra mert 

tapasztalható, hogy a természeti rendszerek körforgásának és 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 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 terjedelmesnek tőnı, de gyorsan megválaszolható, belsı ellenırzési 

lehetıségeket is tartalmazó kérdıívet küldtem ki 73 településre, majd 38-at dolgoztam 

fel. (A 73 településbıl többen nem válaszoltak, más felvételek, pedig feldolgozásra 

alkalmatlannak bizonyultak.) 
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Célkitőzések 
 

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. 

(1) A kutatások arra keresnek választ, hogy lokális 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) 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, s a természeti erıforrások 

hasznosítási lehetıségeirıl. A gazdasági helyzet mennyiben nehezíti, illetve könnyíti 

a kiindulási helyzetbıl való elmozdulást? Milyen társadalmi-szociális terhekkel 

szükséges számolni a fenntarthatóság érvényesítésében? 

(3) Az IPCC1 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 fenntarthatóság megvalósítását. Ezért a célok között fontos a lehetséges válaszok 

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

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

fenntarthatóságot, tekintettel a fenntarthatóság, a klímaváltozás és a 

globalizáció helyi összefüggéseire. 

 

A Tisza-tavi településeken, kistérségekben a fenntarthatóság kibontakozását 

szolgáló vizsgálatok összefoglalása 

 

(1) Kistérségi és települési szinteken összefoglalóan megállapítható és javasolható, hogy 

ugyan fontos a fenntarthatósági törekvések megértetése a települések körében, de a 

megvalósítás érdekében más célokkal és érdekekkel összehangoltan, „helyi nyelvre” 

és cselekvésre 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 eltartó képességének 

harmonizálásának. (1. ábra) S miután nincsen olyan vonzáscentrum a vizsgált 38, 

illetve az érintett 73 település körében, amely annak fenntartható fejlesztését, 

identitás tudattal, felelısséggel, hozzáértéssel, anyagi háttérrel szervezné, vezetné, a 

jelenleg már mőködı – eredményeket elért – Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 

tevékenységének felerısítése szükséges, a fenntarthatóság érvényesítése, a 

klímaváltozásra való felkészülés és a globalizáció ellensúlyozása érdekében.  

 

A legfontosabb akadályozó tényez ık megítélése az 
üdülıkörzeti településeken
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elvándorlása, elöregedés

Alacsony életnívó

A legfontosabb akadályozó tényez ık megítélése az 
üdülıkörzeten kívüli településeken
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1. ábra Az élhetıség legfontosabb akadályozó tényezıi a vizsgált kistérségben 
Forrás: Saját munka a megválaszolt kérdıívek alapján.(2008),(n=38) 
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(2) A Tisza-tó településeinek, kistérségeinek 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 címzettekkel, fontossági sorrenddel, prioritással 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. 

Természetesen nem az a cél, hogy valamilyen 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 segítheti a különféle 

hálózatok szervezését, azok összehangolt, egymást erısítı mőködését. Többféle, 

szakosodott 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. (2. ábra) Szinte valamennyi – 
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közvetve vagy közvetlenül – szolgálja a foglalkoztatást, az életminıséget, a 

közszolgáltatásokat, a civil szervezıdéseket, a természeti környezet óvását, az 

elérhetıséget, a szélessávú internetes elérhetıséget.  

 

ÚMFP intézkedéscsomagjainak megítélése a vizsgált k istérségben
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2. ábra Az ÚMFP2 tervezett öt intézkedéscsomagjának  
megítélése a vizsgált településeken 

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

 

(6) A vizsgálatokból látható, hogy – négy településtıl eltekintve – mindenütt, mindenki 

által szorgalmazott a turizmus. (1. táblázat) 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. 

 

                                                 
2 ÚMFP: Új Magyarország Falu Program az élhetı vidékért. 
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1. 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) 

 

(7) A klímaváltozásra való felkészülés érdekében célszerő minden településen 

programot, illetve cselekvési tervet kidolgozni a tudatos felkészülés, megelızés, 

kárenyhítés, helyreállítás érdekében, hogy adott helyzetben mindenki tisztában 

legyen a  cselekvési lehetıségeivel. A felkészülési és megélhetési költségek 

csökkentésének egyaránt fontos része a helyi energiatakarékossági, 

hatékonyságnövelési és alternatív energiaforrások használatára irányuló intézkedések 

kidolgozása, figyelemmel a különféle beruházásokra, fejlesztésekre. (Jól 

hasznosíthatók a klímabarát települések tapasztalatai!) 

 

(8) A klímaváltozás hatásainak kritikus területei az emberi egészség, a biztonságos 

élelmiszer-ellátás és az élelmiszerek biztonsága, valamint az édesvízkészletek. 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 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. 

 

(9) A fenntarthatósági és klímavédelmi törekvések egyik finanszírozási forrását 

jelenthetné az eddigi tapasztalatok alapján Magyarországon is jól mőködı Leader+, 

melynek segítségével szinergikus hatások érhetık el, és a települések pénzügyi 

helyzete megkönnyíthetı. 
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Új tudományos eredmények 
 

1. tézis 

A fenntarthatóság alapvetı feltétele a természeti értékek, erıforrások megóvása. A napi 

gondokkal küzdı lakosság körében azonban ennek felismerése ellentmondásos lehet. (8) 

 

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

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

 

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. (3. ábra) Egyértelmő, hogy a vizsgált 

térség társadalmi-gazdasági helyzete nehézségeinek leküzdését eddig nem segítették a 

természeti erıforrásokban rejlı lehetıségek.  
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2. tézis 

A fenntarthatóság megvalósíthatóságát nehezíti, bonyolítja az alacsony életszínvonal és 

foglalkoztatás, vonzásközpontok hiánya, a természeti környezet hasznosításának 

nehézségei.(4),(9) 

 

 
4. ábra  A Tisza-tavi települések fenntarthatósága érdekében  

feloldandó háromszög 
      Forrás: Saját munka  

 

A feltételezés helyességét igazolták a települések válaszai leginkább három 

tényezıcsoport tekintetében, mégpedig (1) a vizsgált területre jellemzı alacsony 

életszínvonal, (2) a foglalkoztatás hiánya és (3) a természeti környezet hasznosításának 

nehézségei, ezek a haladás, így a fenntarthatóság alapvetı akadályai. (4. ábra) 

 

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.(6) 

 

Az állítást igazolják a vizsgálatokból levonható következtetések, 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 körében. 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. 

FOGLALKOZTATÁS 

ROMAKÉRDÉS 
MEGOLDÁSA 

TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
HASZNOSÍTÁSA 
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A települések arculata, a gazdasági elmaradottság, továbbá a rendelkezésre álló képzetlen 

munkaerı (például nyelvtudás nélküli) nehezíti a turizmus fejlesztését. 

 

4. tézis 

A cigánykérdés megoldása a fenntarthatóság egyik kulcskérdése, amiben láthatóan új 

megoldások szükségesek.(3) 

 

5. ábra   A Tisza-tavi településeken a romakérdés megoldásának kulcskérdései 
Forrás: Saját munka 

 

A vizsgálatokból beigazolódott, hogy a lokális fenntarthatóság gyakorlati megvalósítása a 

romakérdés megoldása nélkül nehezen elképzelhetı. (5. ábra) A változások lehetséges 

elımozdítására a négy pontból álló megoldási javaslat (beilleszkedés elısegítése, nevelés 

– oktatás, kereset és tulajdon) egyértelmő támogatást kapott a helyi érintettek körében.  

 

5. tézis 

A fenntarthatóság szólamszerő használata helyett, a településen élık körében a 

mindennapok, a tennivalók, a cselekvés nyelvére szükséges lefordítani annak komplex 

jellegét. (1) 

 

A felvetés helytállóságát igazolták a kutatások, miszerint szükséges egy helyi koordináló 

intézmény, amely összehangolja a fejlesztési törekvéseket a forrásokkal, a 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.   

 

BEILLESZKEDÉS 
ELİSEGÍTÉSE 

KERESET ÉS 
TULAJDON NEVELÉS, OKTATÁS  
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6. tézis 

A fenntarthatóság, a klímaváltozás és a globalizáció kihívásai lokális szinteken 

megjelenve, helyzethez illı, sajátos válaszokat kívánnak. (2),(5),(7) 

 

 

6. ábra       A klímaváltozásra való felkészülés lokális szintő modellje  
                     Forrás: Saját munka. (Csete M., 2008) 

 

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. (6. ábra) A modell mindig a helyi sajátosságok, helyi sokszínőség figyelembe 

vételével alkalmazható, fıbb sarokpontjai bármely kistérségre általánosíthatók. 
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