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ELAM-SAÁGHY ÁGNES 

Vidékfejlesztés – Tiszabura 

A tiszaburai térség fejlesztése a családi gazdaságok integrált képzés -

alapú támogatásával 

Az Európa 2020 stratégiával és a közös agrárpolitika átfogó céljaival összhangban a 2014–

2020-as időszakra szóló uniós vidékfejlesztési politika több  stratégiai célkitűzés megvalósítá-

sára irányul: 

− versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdaságot, 

− gondoskodni kell arról, hogy társadalmunk fenntarthatóan gazdálkodjon a természeti 

erőforrásokkal, és megtegye az éghajlatváltozás problémájának kezeléséhez szükséges 

intézkedéseket, valamint 

− kiegyensúlyozott területfejlesztéssel – többek között munkahelyteremtéssel és -megőr-

zéssel – meg kell erősíteni a vidéki gazdaságok és közösségek életképességét1. 

Ehhez alkalmazkodva, a hazai sajátosságoknak megfelelően a kormányzat megfelelő in-

tézkedési tervekkel és programokkal rendelkezik, amelyek folyamatosan egészülnek ki. Mun-

kánkban a tiszaburai térség lehetséges fejlesztésével foglalkozunk. 

A vidékfejlesztés „olyan fejlesztési politika vagy tevékenység, amely a vidéki térségek 

társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak megfigyelése és értékelése alapján a helyi 

adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek aktív részvételével formálódó prog-

ramok és beruházások meghatározását, valamint magvalósítását célozza a gazdasági és piaci 

hatékonyság növelése, a foglalkoztatottság megőrzése, illetve bővítése és a környezetminőség 

javítása érdekében. A vidékfejlesztés alapvető kihívása a vidéki népesség helyben tartása, 

vonzó élettér és munkakörülmények létrehozása a helyi erőforrások átgondolt, integrált és 

fenntartható hasznosításával. 

A gazdasági potenciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erőforrása az egészséges, ön-

szerveződő helyi közösség”2. A vidékfejlesztés egyik ténylegesen sikeres folyamata valamely 

                                                      
1 Europe Agriculture Development Rural. Hungary's Rural Development programme for 2014 . 

-2020 approved by the European Commission 

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_hu.htm Letöltés: 2015.01.08. 
2 TERPORT http://www.terport.hu/videkfejlesztes/altalanos-informaciok Letöltés: 2014.05.12. 
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település várossá alakulása, melyre Dövényi Zoltán kutatásai közvetve és közvetlenül nyújta-

nak értékes adalékokat3. A térségben várossá nyilvánították Besenyszöget4, de Tiszabura vo-

natkozásában előbb olyan alapokat szükséges megteremteni, amelyek elvezethetnek a település 

magasabb szintű értékeléséhez. A földrajz és tértudományok körében a város a településállo-

mányon belül kialakult munkamegosztás terméke, központi szerepkört betöltő telepü-

lés, amelyben a városi alapfunkciók megfelelő mennyisége és sokfélesége tömörül5. 

A települések sikeressége 

A települések fejlődésében meghatározó azok sikeressége. Ez több feltételhez kötött. Milyen 

településeket tekinthetünk sikeresnek, illetve hogyan is kell értelmeznünk a sikeresség — re-

latív — fogalmát? A települések sikeresség tényezőit mérlegelve, Enyedi György meghatáro-

zásából indulunk ki. Eszerint a települések versenyében nyertesek és vesztesek szerepelnek — 

a „sikeres település" jelző azokra a településekre igaz, amelyek a leginkább tudtak és tudnak 

alkalmazkodni a politikai-gazdasági-társadalmi változások teremtette új helyzetekhez, változ-

tatási dinamikájuk tartósan (fenntarthatóan) érvényesül. 

A sikeresség mindenkor relatív. A konkrét adatok alapján azonban mégis mérhető fogalom, 

és ebben a statisztikai mutatók, faktoranalízisek, dokumentumelemzések, a lakosság vélemé-

nyét tükröző felmérések meg interjúk nyújthatnak segítséget. 

Egy-egy település fejlődésének dinamizmusát akkor lehet igazán jól érzékelni, ha nemcsak 

önmagához, de szűkebb és tágabb környezetéhez viszonyítva is vizsgáljuk az előrelépést — 

vagy a visszafejlődést. Így jobban megérthetjük a sikeresség okait és körülményeit, emellett 

pedig a települési sikeresség újabb mércéjéhez juthatunk: képes-e az adott település fejlődésé-

nek pozitív eredményeit közvetíteni a közvetlen környezetében levő más települések irányába, 

képes-e a saját térségét is dinamizálni, avagy sikeressége csupán önmagára korlátozódó szi-

getszerű jelenség? 

Enyedi György (városokra vonatkoztatott, de) általános érvényű felsorolásában  a siker tíz, 

egymással szorosan összefüggő tényezőjét említi meg. Ezek együttes jelenléte erősíti a telepü-

lés sikerét6. 

A sikeresség tényezői: 

1) A sikeres település képes gazdasági szerkezete optimális változtatására. 

2) A sikeres település szolgáltató szektorában magas az értékhúzó ágazatok aránya . 

3) A sikeres településre jellemző a tudás-alapú termelés. 

4) A sikeres településen erős az innovációs képesség. 

5) A sikeres településen döntések születnek. 

6) A sikeres településben erős és gyarapodó a középosztály (ennek aránya bármily mértékű 

is, lényeges tényező). 

                                                      
3 Vö. Dövényi Zoltán (1984) Kisvárosok helye és szerepe az NDK és Magyarország település-hálózatában külö-

nös tekintettel az agrárterületek mezővárosaira (Kandidátusi értekezés). További összefü ggéseire Dövényi Zoltán 

(2003) A foglalkoztatottság és a munkanélküliség történeti és földrajzi aspektusai Magyarországon és Németo r-

szág új tartományaiban. MTA doktori értekezés. Kézirat, továbbá Dövényi Zoltán (2009) "Város az, ami magát 

annak nevezi" - Tűnődések Tóth József tanulmánya kapcsán. Területi Statisztika, 12. (49.) évf., 1. sz.3-7. 
4 Pirisi Gábor, Trócsányi András (2007) A várossá nyilvánítás, mint a területfejlesztés eszköze? A városi cím 

elnyerésének területpolitikai vonatkozásai. Területfejlesztés és innováció 1. évf. 2.sz. 2 -8. 
5 Bujdosó Zoltán (2014) Észak-Magyarország XXI. századi városodásának társadalmi-gazdasági aspektusai. Jour-

nal of Central European Green Innovation 2 (3). 31-47. http://greeneconomy.karolyrobert.hu/sites/ 

greeneconomy.foiskola.krf/files/upload/3%20Bujdos%C3%B3.pdf Letöltés :2014.05.09. 
6 Enyedi György (1997) A sikeres város. Tér és Társadalom 1997. 4. 1 -7. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2009/01/dovenyi.pdf
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7) A sikeres település nagy értékű környezetet nyújt és színvonalas közszolgáltatást/okta-

tást biztosít, ami egyben gazdaságfejlesztő tényező is. 

8) A sikeres település képes jól kezelni konfliktusait. 

9) A sikeres településnek jelentősek a külső kapcsolatai. 

10) A sikeres településen növekszik a jövedelem és a foglalkoztatás. 
 

A település-siker tíz tényezőjét összegezve: az lehet sikeres település, amelyben 

− növekszik az előállított jövedelem, e jövedelem jelentős része helyben marad újra-be-

fektetésre, vállalkozói- és személyi jövedelemre, adók formájában a település működte-

tésére és fejlesztésére, 

− a személyi jövedelemnövekedésből a lakosság széles rétegei részesülnek, 

− a gazdasági növekedés nem károsítja, hanem gazdagítja a település természeti, épített és 

kulturális környezetét7. 

A sikerességnek nem csupán kifelé megnyilvánuló eredményei, hanem a fejlődést alapjai-

ban meghatározó tényezői is vannak. Az új körülményekhez való sikeres alkalmazkodást erő-

teljesen befolyásolja többek között az, hogy 

− az adott településen végbemegy-e az ágazati struktúra átalakulása, a gazdasági szerke-

zetváltás; és hogy 

− az ennek során fellépő megrázkódtatásokat tudják-e megfelelően kezelni? 

Lényeges, hogy szerkezeti váltás során kellően megerősödött-e a tercier szektor, és megje-

lentek-e a tercier tevékenység bizonyos modern elemei, amelyek biztosíthatják a további fej-

lődést. Az sem mellékes, hogy a gazdasági ágakban mennyire van jelen és/vagy előrehaladott 

a versenyképességet biztosító elengedhetetlen innovációs és technológiai váltás (pl. újraiparo-

sított térségben a beszállítói hálózat alkalmazkodása). 

A térségi fejlődéshez elengedhetetlen a döntéshozó gazdasági hatalom jelenléte, a település 

és térségének fejlődését befolyásolni képes kellő koncentráció.  

A tudás-alapú termelés nem képzelhető el a szükséges emberi tőke, a kvalifikált munkaerő, 

illetve az ennek megtartására szolgáló minél jobb életkörülmények biztosítása nélkül, és csak 

az erre kellő figyelmet fordító települések őrizhetik meg továbbfejlődési esélyeiket a jövőre 

nézve. 

A gazdasági élet sikeressége alapvetően befolyásolja a településen élők életminőségének, 

mindennapjai alakulását, mivel ez kötődik a jövedelmek és a foglalkoztatás szintjéhez, ami 

döntően a helyi gazdaság teljesítőképességének függvénye, és amelynek eredménye a kor-

mányprogramok következményeként érzékelhető. 

Fentebb vázlatosan érintett tényezők befolyásolják a helyi társadalom szerkezetét és ösz-

szetételét; hatással vannak többek között a polarizáltság, a jövedelmi különbségek mértékére, 

valamint arra, hogy kialakulhat-e egy erős, a változásokat továbbvinni akaró és támogatni ké-

pes, helyi öntudattal rendelkező középosztály. Feltétel az is, hogy milyen irányba hatnak a 

környezeti és anyagi, ezeken keresztül pedig az életkörülmények változásai: támogatják-e eze-

ket a folyamatokat, vagy éppen az ellentétes irányba hatnak?  

A helyi önkormányzatok felelőssége, hogy milyen hatásfokkal képesek kezelni a környe-

zeti változások folyamán fellépő negatív externáliákat (környezetszennyezés, a közlekedés és 

                                                      
7 Enyedi György (1997) A sikeres város. Tér és Társadalom 1997. 4. 6.  
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tömegközlekedés stb.), mert ez mindinkább meghatározó tényezője  a helyi népesség megtar-

tásának, illetve gyarapításának. 

A térségben, a településen belül jelentkező tendenciák mellett figyelem fordítandó a tele-

pülés és környéke külső kapcsolatrendszerének ápolására, fejlesztésére. Ez egyaránt vonatko-

zik a legszűkebb és a legtágabb környezettel való harmonikus együttműködésre (közös beru-

házások, oktatás, turizmus stb.). Az informatikai igény miatt nem lehet sikeres az a település, 

amelyik nem tud hatékonyan hozzákapcsolódni a nagyobb innovációs központokhoz. Ez azon-

ban csak akkor következhet be, ha az elektronikus elérhetőséget is a lehető legmagasabb szintre 

fejlesztik, hogy minél zavartalanabb legyen a kapcsolattartás az adott  szervezetekkel és minél 

gyorsabban lehessen reagálni a változásokra. 

Kutatások a tiszafüredi térségre 

A tiszafüredi kistérségen belül (Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura, Tiszaderzs, Ti-

szafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora, Ti-

szaszőlős) a Kunhegyesi Járási Hivatalhoz (Kunhegyes) tartoznak Abádszalók, Kunhegyes, 

Tiszabő, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora települések. 

A térségi kutatásokra – a teljesség igénye nélkül - néhány előzményre irányuló vizsgálat 

helyet kapott az MTA hároméves (1997-1999) nagyszabású Nemzeti Stratégiai Kutatások 

Programjában is, „Új környezeti, gazdasági, települési és társadalmi folyamatok az Alföldön" 

címmel. 

A közkeletű elnevezéssel Alföld II. Kutatási Programban a Debreceni Csoport koordiná-

lása mellett folyt az ún. „határmente program", amelynek komplex — köztük széles körű kér-

dőíves — vizsgálatai az Északkelet-Alföld határ menti területeire, és településeire irányultak8. 

Az Alföld II. kutatási programban szerepelt a jórészt Enyedi György ez irányú gondolatai 

által inspirált „A sikeres városok az Alföldön" című kutatás. Az MTA RKK ATI négy kutató-

helye a gazdasági—társadalmi fejlettségét tekintve sikeresnek ítélt öt alföldi város, illetőleg a 

közvetlen vonzáskörzetükből kijelölt két-két település, Gyula (Kötegyán, Elek), Kalocsa 

(Foktő, Szakmár), Mátészalka (Jármi, Ópályi), Szeged (Domaszék, Deszk) valamint bennünket 

érintőleg Szolnok (Tószeg, Besenyszög) alakulását vizsgálta. Mátészalka vizsgálata9, Beseny-

szög várossá alakulása10 anyagai Tiszabura vonatkozásában is felhasználhatóak. A települési 

fejlődés lehetőségeivel, a várossá alakulás folyamatának célorientált gondozásával, a várossá  

nyilvánítással a PTE TTK tudományos kutatói például évek óta eredményesen munkálkodnak, 

ezzel külön honlapon foglalkoznak11. 

                                                      
8 Baranyi B. (szerk.) (1999) Északkelet-Magyarország és a határok. Északkelet-Alföld határ menti területeinek 

helyzete — a felzárkózás lehetőségei és esélyei. Az MTA Stratégiai Kutatások Az Alföld II. kutatási program, Új 

környezeti, gazdasági, települési és társadalmi folyamatok az Alföldön című alprogram 2. tudományos részjelen-

tése. Debrecen, MTA RKK ATI Debreceni Csoportja. 
9 Baranyi Béla, Balcsók István (2000) Mátészalka, a sikeres város — igazi siker-e vagy csak reménytkeltő kitörési 

kísérlet? Tér és Társadalom XIV. 2000. 1. 101-128. A tanulmány az OTKA T 023004. számú kutatási program 

keretében készült. 
10 Murányi István-Szoboszlai Zsolt (1999) Sikeres városok és falvak az Alföldön (Szolnok-Tószeg-Besenyszög). 

(Esettanulmány a VI. altémához) Szolnok, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. 

Besenyszög város, 2013. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 96. § (5) bekezdése alapján a köztársasági elnök - a közigazgatási 

és igazságügyi miniszter javaslatára - (325/2013. (VII. 10.) KE határozatával) a városi címet adományozta a Jász-

Nagykun-Szolnok megyei Besenyszög községnek. http://www.varossanyilvanitas.hu/index.html (2014.05.26.) 
11 Dr. Trócsányi András, Dr. Pirisi Gábor, Pirisi Valéria- Várossá nyilvánítás. 

http://www.varossanyilvanitas.hu/index.html (2014.09.22.) 

http://www.varossanyilvanitas.hu/index.html
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Az Alföld II. kutatásba bevont települések kiválasztása a fejlettségi kritériumokat megha-

tározó többváltozós statisztikai eljárással történt, kijelölve a városok vonzáskörzetéből egy 

„magasan fejlett" (Mátészalka esetében Ópályi) és egy „alacsonyan fejlett” (Jármi) települést, 

hogy példájukon keresztül vizsgálható legyen a „sikeres városoknak" ítélt, a közvetlen környe-

zetükre gyakorolt, a sikeresség elemeit továbbadó kisugárzó hatása. A sikeresség Mátészalka 

esetében relatív, szigetszerű jelenség, közvetlen környezetére hatása meglehetősen esetleges. 

Igazi kitörésről, a helyi gazdasági-társadalmi élet egészét átható „nekilendülésről" csak felté-

telezetten lehet szó. A Besenyszöggel való összehasonlítás célja volt, hogy a rendelkezésre 

álló adatok alapján a fejlődésre esélyes Tiszabura és térsége valóban fel tudja-e mutatni a fej-

lődés jövőbe mutató jeleit, illetve rendelkeznek-e a sikerességet meghatározó alapvető ténye-

zőkkel? 

Esetünkben Tiszabura egy viszonylag fejletlen térségben mutatná fel a sikeresség ismér-

veit. Mérlegelendő, hogy a település csak szűkebb környezetéhez mérten tekinthető-e fejlődő-

képesnek, vagy tágabb értelemben az Alföld egészéhez viszonyítva is? Az utóbbi esetben 

ugyanis képes lehet a tágabb környezet, az egész Szabolcs-Szatmár-Beregi térség megújulásá-

ban való aktív részvételre. 

Kutatás Tiszabura lehetőségeivel kapcsolatban 

Tiszabura és a térség jövőjével kapcsolatban a súlypont a fejlesztés alapjainak megteremtésére 

és a fenntarthatóság lehetséges továbbéltetésére irányul. A különböző megközel ítések célja és 

feladata, hogy a kistérség az eddiginél nagyobb segítségre számíthasson, a fejlesztési elképze-

lések több nézőpontból történjenek átgondolásra, megvalósuljanak jelentősebb hazai és EU 

támogatások, táguljanak a térség kapcsolódási lehetőségei. 

A tét a lakosság biztonsága, megélhetése, életminősége a térség önfenntartó működőképes-

sége. A Tisza-probléma integrált kezelésére azért van szükség, mert a térség legégetőbb biz-

tonsági és megélhetési, leszakadási problémáinak gyökerei közösek; s alapvetően a víz- és 

földhasználathoz, a családi és piaci gazdálkodó szervezetekhez, valamint az ágazati kezelési 

politikákhoz kötődnek. A tünetek: árvíz-, belvíz- és aszálykárok, éghajlatváltozás, elsivata-

gosodás, negatív vízháztartás, stratégiai vízkészletek mennyiségi és minőségi veszélyeztetett-

sége, illetve ezekkel összefüggésben talajminőség, termékenység, a föld- és vízhasználat ha-

tásfoka. Végül a gyengülő-megszűnő gazdasági szerep és perspektívátlanság. 

E problémák – veszélyeztető, figyelmen kívül nem hagyható mértékük és összefüggő jel-

legük miatt – az egész térség jövője, fejlődése, illetve leszakadása szempontjából meghatáro-

zóak. A közös alapok következtében a megoldás csak integrált lehet12, az érintettek részvéte-

lével, összehangolt kormányzati, térségi és interdiszciplináris munkával  kialakítva, a termé-

szeti és társadalmi, gazdasági együttműködésben megtalált rendező elv alapján.  

A meghatározott célok elérését szolgáló beavatkozások rendszere 

A célrendszer vonatkozásában olyan eszközrendszer kialakítása szükséges, amely hozzájárul 

az együttműködő intézmények innovációs kapcsolatrendszerének fejlesztéséhez. A korábban 

definiáltak – különösen annak területünkre feltárt fejlesztési területei – mellett figyelembe kell 

                                                      
12 Pl. A tiszafüredi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja.  Meg-

valósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, vala-

mint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési program. Helyzetfeltárás – 

Koncepció – Operatív Program. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, MTA 

RKK ATI, VIZITERV Consult Kft.  
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venni az intézmények regionális és térségi partnerségének fejlesztését, a helyi oktatási-kutatási 

hálózatok kialakításának szükségességét a tudományos eredmények regionális hasznosítása ér-

dekében. Az eszközök segítségével célunk a 21. század követelményeihez igazodó, komplex, 

a verseny-, a civil, és az állami szféra szereplőivel együtt, hálózatos formában működő kutatás-

fejlesztési, innovációs, technológia transzfer és hasznosítási rendszer kifejlesztése és működ-

tetése. A gazdasági és társadalmi fejlődést megalapozó nemzetközileg versenyképes helyi tu-

dásbázis létrehozása, hasznosítása, a hazai és nemzetközi szinten hatékony tudás- és technoló-

gia-transzfer együttműködések előmozdítása, az eredményeket intenzíven hasznosító, innova-

tív vállalatok régiós szerepvállalásának támogatása. 

Ezek közül kiemelhetőek az alábbiak: 

1.) A terület tudásintenzív (újra)iparosítása (foglalkoztatási és agrárgazdasági innováci-

ója), környezet‐, egészség‐, kulturális‐ kreatív és szélesebb értelemben vett családgaz-

daság-erősítési, képzés-orientált fókusszal. 

2.) A terület önfenntartó-irányú, közszolgáltatás alapú gazdasági fejlesztése, a fejlesztés-

politikai irányok meghatározása. 

3.) Lehetséges nagyfoglalkoztatók területre vonzása és integrálása a megye -régió gazda-

ságába, klasztereibe. 

4.) A felsőoktatási kapcsolatokban épülő aktuális és stratégiai jellegű fejlesztések integ-

rálása, a családi gazdaságok lehetséges árutermelésbe és turizmus fejlődésbe kapcso-

lása a terület jövedelem‐egyenlegének javítása érdekében. 

5.) A szociális‐, illetve közfoglalkoztatás rendszerének speciális továbbfejlesztése.  

6.) Helyi termékek és termelők támogatása, önszerveződő kereskedelmi szervezetek kez-

deményezése (exportlehetőség). 

7.) A terület földterületének hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése (erdő- és 

vízhasznosítás, erőművi növényzet stb.). 

A megvalósítás lényegi elemei – akár lokális, regionális, vagy globális oldalról tekintjük a 

kérdést – a teljesség igénye nélkül a következőkben összegezhetők: 

− A tervezés időhorizontjának folyamatossága/meghosszabbítása. 

− A monitoring tökéletesítése és a reakcióidő gyorsítása . 

− A területen a nem megújuló erőforrások használatának minimalizálása és a megújuló 

erőforrások eróziójának megelőzése. 

− Az erőforrások (emberi, anyagi) maximális hatékonysággal történő használata. 

− A népesség és a fizikai tőke exponenciális növekedésének lassítása . 

− A rugalmasság, a kreativitás, a kritikus gondolkodás és rendszerszemlélet beépülése az 

oktatásba. 

− Az oktatás képzés családerősítő vonásai növelésére andragógiai/felnőttképzési rendszer 

fenntartása részben a közmunkarendszer adta lehetőségben, részben a nők képzése köré-

ben (családerősítő, gazdasági, pénzügyi, egészségügyi, szociális, stb. képzések bevitele). 

Ez alapján olyan komplex és innovatív eszköz‐ és intézményrendszert szükséges kialakí-

tani, amelyek ezt a célt szolgálják. 

Szükséges az új struktúrák, a funkcionális területek összehangolt működtetése, amelyet a 

terület irányítása (önkormányzatok), a gazdasági és társadalmi szereplőkkel (vállalkozások, 
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intézmények), valamint a terület civil‐ és szakmai közösségeivel, súllyal a MKIK-kel együtt 

érhet el13. A strukturális elemek kialakítása adja azt a dinamizmust, amely a fejlődés hajtóereje. 

A széles platformon nyugvó szervezett együttműködési rendszer szükségességét a kedve-

zőtlen kiinduló helyzet megváltoztatásához szükséges, rendkívülinek tekinthető dinamizmus, 

az erőforrások magas hatékonyságú és széles körű mozgósításának igénye indokolja, valamint 

az a tény, hogy az elérendő célok jelentékeny hányadának eléréséhez az önkormányzat nem ren-

delkezik közvetlen eszközrendszerrel, csupán partnerei közreműködése révén érheti el azokat. 

Az innovációra alapozott fejlődés záloga a fejlesztő szervezet, amelynek gazdasági hasz-

nosításra alkalmas eredményeket kell létrehoznia. Ebből adódóan az érintett önkormányzatok 

családgazdaságainak alapvető érdeke, hogy intenzív katalizátorként működjenek.  Az oktatási 

és gazdasági szereplőknek az innovációra vonatkozó adaptációs készség, menedzsment-képes-

ségek, piacszervezés és hálózatos együttműködés terén szükséges alkalmassá válni az ered-

ményorientált partnerségre. 

Az innovációs folyamat csak akkor lehet sikeres, ha a szereplők tudatosan összehangolják 

tevékenységüket. A fejlődés megalapozásához szükséges legalapvetőbb feltételek: a tőke, a 

(valamilyen szinten) képzett és/vagy tovább képezhető munkaerő, a megfelelő infrastrukturális 

feltételek és az erős innovációs háttér. Közülük a tőkevolumen növelése részben a helyi vál-

lalkozói szféra erősítése révén (MKIK), másrészt „importból”: külső befektetők (képzőknek, 

pl. felsőoktatás gyakorló terepe) a térségbe vonzása révén teljesülhet (célzottan a család  jöve-

delem‐akkumulációt elősegítő termelő‐szolgáltató tevékenysége erősítésével). 

A többi tényező versenyképességi színvonala a terület konkrét lehetőségeit figyelembe 

véve (vö. a térség önkormányzatai fejlesztési tervei) alapvetően a helyi szereplők stratégiai 

megfontolásain, egymást erősítő magatartásán múlik. Ezek megléte – megfelelő gazdaságdip-

lomáciai és területmarketing‐háttérrel – kiváltja a befektetések elindulását is. A gazdaságfej-

lesztés alapfeltételei tehát döntően a helyi szereplők tevékenységének eredményeként jönnek 

létre, szorosan kapcsolódva azokhoz az intelligens szakosodási irányokhoz, amelyek finanszí-

rozása részben központi forrásokból (hazai és EU források) valósulhat meg.  

Az intelligens szakosodási irány(ok) meghatározása 

Innovációs stratégiák korábban is készültek, az új típusú stratégiák azonban különböznek elő-

deiktől, mert: 

− a stratégiaépítésbe széleskörűen bevonják a helyi célközönséget és erőforrásokat;  

− a hangsúlyt áthelyezik a csak technológiai kutatás-fejlesztésről az innováció teljes fo-

lyamatának felkarolására; 

− nem csupán a legjobb gyakorlatok másolása történik, hanem a terület saját egyedi erős-

ségeit és értékeit felismerve, gazdasági versenyelőnyökre és jövőbeli potenciálokra ala-

poznak.14 

                                                      
13 MKIK - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
14 Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia.pdf, 2014. november 
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Területünkön az adottságokat ítélve, a családi gazdaságok erősítésével indukálható fejlesz-

tést választottuk intelligens szakosodási iránynak. A családi gazdaságok szerepét az EU alap-

vető fontosságúnak ítéli, vö. az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015/C 242/03 véle-

ménye.15 

A hazai családi gazdaságok fóruma a Családi Gazdaságok Nemzeti Bizottsága, amelyet a 

Kislépték egyesület kezdett szervezni a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve 2014 alkalmából 

a World Rural Forum felkérése alapján16.  
 

A családi gazdaság vállalkozási oldalról való meghatározása17: 

A családi gazdaság olyan mezőgazdasági termelésre szakosodott vállalkozás, amelyben a 

családi tőke, tulajdon, irányítás és a munkaerő-felhasználás dominál. Ideális esetben a gazda-

ság generációról-generációra öröklődik, megteremti a család elvárható jövedelmé t. Keveredik 

benne az árutermelés és a megtermeltek saját fogyasztása. 

Ismert, a mezőgazdasági üzemeknek számtalan fajtája van. A nagyüzemek mellett két ide-

áltípusa:1/ a tiszta családi gazdaság, amikor egy tulajdonos birtokolja a kibocsátást és gyako-

rolja az ellenőrzést az összes termelési eszköz fölött, 2/ az ipari farm képviseli, ahol sok ember 

tulajdona az üzem, a munkaerőt nagyszámú bérmunkás biztosítja. A két ideáltípus között szá-

mos átmeneti forma létezik. A különböző üzemfajták költségei és hasznai attól függnek, hogy 

milyen átváltás létezik a hatékony munkára való ösztönzés és a specializációból fakadó elő-

nyök között. 

A családi gazdaságok előnyei nyilvánvalóak. Egy családi gazdaságban a tulajdonost  sen-

kinek nem kell ösztönözni vagy ellenőrizni, hogy rendes munkát végezzen. A hatékony munka 

iránti elkötelezettsége tehát elsődleges. De a családi gazdaságoknak hátrányai is vannak. E 

forma költségei abból származnak, hogy specializáció hiányában a tulajdonosnak a termelés 

minden fázisában mindenhez értenie kell. Egy ilyen általános képzettségű ember szükségsze-

rűen hátrányban van azokkal szemben, akik csak a termelés egyik fázisára specializálódtak. A 

családi farm magasabb egységköltséggel működteti tőkéjét, mert a családi gazdaság növeke-

désének gátat szab a család mérete és vagyona. Ez a kötöttség megakadályozhatja, hogy ki-

használják a termelés bővítéséből fakadó gazdasági előnyöket. A családi gazdaság által mű-

ködtetett eszközök ezért csak magasabb egységköltségekkel működhetnek. Például egy na-

gyobb teljesítményű traktor nagyobb földterület megművelését is lehetővé tenné egy adott, 

optimálisnak minősülő időszak alatt. A földterület esetleges növelését azonban már nem teszik 

lehetővé a család rendelkezésére álló erőforrások. 

Területünk szempontjából két tekintetben célszerű különbséget tenni a regionális és a me-

gyei intelligens szakosodási stratégiák között 

− egyrészt, hogy egy adott intelligens szakosodási irány mennyiben tekinthető az előzmé-

nyek figyelembe vételével és erőforrás oldalról megalapozottnak.  

− másrészt pedig az irány megvalósítási időtávja alapján. 

Érintett területünk sajátságaira alapozva, e szempontok alapján a megyei szinten (Heves, 

Szolnok) definiált kiemelt fejlesztési irányok relevanciája eltérő lehet.  

                                                      
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52014IE0926 (2015.11.17.) 
16 Vö. a http://familyfarming2014.hu/hu/node/50 oldal, ( 2015.06.19.)  
17 Fertő Imre nyomán: http://beszelo.c3.hu/cikkek/csaladi-gazdasagok-vagy-ipari-farmok (2015.11.17.) 
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Az időtávok tekintetében – igazodva az Európai Unió költségvetés-tervezési módszeréhez 

– az általánosan használt beosztás alapján: 

− a rövid távon megvalósítható fejlesztésnek tekintjük az 1-3 éven belüli, 

− középtávon megvalósítható fejlesztésnek tekintjük 3-5 éven belüli, 

− hosszútávú fejlesztésnek az 5 éven túli időtávot. 

A terület több szakosodási irányát18 a kutatási előzmények, valamint az erőforrással való 

ellátottság ismeretében a családerősítő programban jelöltük: 

+: a kijelölt intelligens szakosodási irány tekintetében reális esély van a tudásbázis kiépí-

tésének megkezdésére, az azt megalapozó erőforrások allokációján keresztül;  

++: a kijelölt intelligens szakosodási irány tekintetében a korábban megkezdett fejlesztések 

továbbvitelével reális esély van piaci relevanciával bíró termékek/szolgáltatások kifejleszté-

sére; 

+++: a kijelölt intelligens szakosodási irány tekintetében a kifejlesztett termékek/ szolgál-

tatások hozzájárulnak a terület önfenntartó és jövedelemtermelő képességéhez és foglalkozta-

tási helyzetének javításához19. 

Mindebben a családi gazdaságok erősítése hozhat eredményt. A családi gazdaságok jel-

lemzői: 

1. A tulajdonlás és a munkavégzés összefonódik, így a személyes érdekeltség automatiku-

san megtermelődik. 

2. A családi gazdaság vállalkozás, profitorientált, érdeke a környezet megóvása is. 

3. Magas színvonalú gépesítettséggel egy többtagú család nagyméretű gazdaság ellátására 

is képes. 

4. Kisebb méretű családi gazdaságokban a beruházási, logisztikai, stb.  terhek megosztására 

az egyéni gazdák különböző közösségeket hozhatnak létre. Ezzel az egyéni termelők jövedel-

mét növelik. 

Mivel a feltételek teljesítéséhez szükséges a területen élő népesség intellektusának és gya-

korlatának integrált fejlesztése, ezért célunk kiindulásul a családi gazdaságok képzéssel is tör-

ténő fejlesztése, egy, az alaphiányokat pótló, köztes fejlesztést biztosító rendszer motiváló ki-

alakítása. 

A kulcsszereplők közötti együttműködés, a közös fellépés céljai az alábbi pontokban ösz-

szegezhetőek: 

− közös monitoring és értékelési rendszer, adatbázisok összekapcsolása;  

− irányítás megteremtése (pl. közös innovációs ügynökség, klaszterrendszer) kialakítása 

és működtetése; 

− egyablakos befektetés-akvizíciós rendszer kialakítása külön a terület számára. 

Az országgyűlés a mezőgazdasági törvényben kimondja, hogy a kormány a „nagyüzemek 

birtokszerkezeti túlsúlyának fokozatos lebontásával, az árutermelő kis –és középüzemek meg-

                                                      
18 Intelligens szakosodás, hármas spirál, nyitott innováció. URBACT III. program. Magyarország.  

http://www.urbact.hu/node/152 (2016.02.17.) 
19 A rendszerszintű megközelítésre http://www.pvfzrt.hu/userfiles/dokumentumok/tud_men.pdf (2015.11.16.) 
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határozó arányának kialakításával erősítse a helyi gazdálkodó közösségeket, javítsa a mező-

gazdaság termékszerkezetét és versenyképességét, biztosítsa a saját munkán alapuló családi 

gazdálkodás földalapját és életképes üzemmé szerveződését, hatékonyan segítse a vidék és a 

társadalom életminőségének a javítását…”20. 

Az ebben meghatározottak keretet adnak a tiszaburai térség családi gazdaságainak integrált  

fejlesztésére, az e célt szolgáló képzés/továbbképzési rendszer kialakítására. 

 

 

                                                      
20 Mezőgazdasági törvény http://www.parlament.hu/irom40/01315/01315.pdf Letöltés:2015 .11.14. 


