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1. BEVEZETÉS

Az elmúlt két évtizedben bebizonyosodott, nincs biztos szakma és diploma, a jelen munka-

vállalójának egyik legfontosabb tulajdonsága a megújulás képessége. Ennek egyik legfontosabb 

oka a munkaerőpiac instabilitása, valamint a bizonytalanná vált foglalkoztatás. A frissen végzet-

teknek életük folyamán valószínűleg tucatnyi munkahelyen kell majd bizonyítani az alkalmas-

ságukat. A továbbképzéshez még további képzésekbe kell beruházniuk, mert nem szalaszthatják 

el a kínálkozó lehetőségeket. Ezért fontos, hogy a pályaválasztás előtt megfelelően mérlegelje-

nek és mérjék fel képességeiket és lehetőségeiket. Ugyanakkor a pályaválasztás jövőre is kiható 

döntésével inkább középiskola után szembesülnek a továbbtanulók. A pályakezdők helyzete te-

hát sok szempontból nehéz és számos problémával terhelt. Az iskolát elhagyó és az életben bol-

dogulni vágyó fiatalok egy elvárásaiban folyamatosan erősödő, munkalehetőségeiben pedig – 

arányaiban mindenképp – egy egyre beszűkülő piacon kénytelenek „szerencsét próbálni”.

A Sárbogárdi  kistérség  munkaerőpiaci-területi  esélyeinek  vizsgálata  több  szempontból 

indokolt. Egyfelől tény, hogy Fejér megye viszonylatában az adott terület számos mutató tekin-

tetében a sereghajtók között szerepel (a munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népesség 

viszonylatában itt a legmagasabb a megyében, míg a pályakezdők aránya az összes álláskereső 

%-ban a 2. legmagasabb (Állami Foglalkoztatási Szolgálat). Ebből kifolyólag elemzése megyei  

szinten is fontos, mivel – néhány speciális esettől eltekintve – kimondható, hogy a leggyengébb 

elem fékezi a legnagyobb mértékben adott csoport fejlődését. Mindezek mellett a Sárbogárdi  

kistérség remek példája annak, hogy egy alföldies térségben az egyes nagyvárosok (gyakorlati-

lag a településhierarchia) milyen lenyomatot hagynak a munkaerőpiac képén, illetve miképp 

torzítják az egyes települések közötti kapcsolatokat, a munkaerő áramlásának irányát.

Jelen  tanulmány  célja  a  Sárbogárdi  kistérség  vizsgálata,  több,  a  munkaerőpiacra  való 

eljutás, illetve az ott történő boldogulás tekintetében fontos kérdés szempontjából. Kiemelt fi-

gyelmet fordítva a pályakezdők munkaerőpiaci esélyeire, amelynek bemutatását a munkaerőpi-

ac keresleti  és kínálati oldalának, illetve a kettő összefüggésrendszerének területi vizsgálatán  

keresztül közelíti meg.
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A keresleti oldallal kapcsolatban felméri a pályakezdő fiatalokkal szemben támasztott mi-

nőségi elvárásokat, illetve a vállalkozók hozzáállását az adott csoporthoz. Sort kerít a térségben 

érdekelt fő foglalkoztatók profiljának, foglalkoztatási volumenének bemutatására, amennyire le-

hetséges, területi vetületben. A kínálati oldal esetében külön kitér a – leendő pályakezdőket ki-

bocsátó, át- és/vagy továbbképző intézményekre úgy, mint a helyi általános-, illetve középisko-

lára, illetve a Sárbogárdi kistérségből több fiatalt vonzó távolabbi gimnáziumokra, szakközépis-

kolákra és szakmunkásképzőkre.

A dolgozat képzéssel kapcsolatos része képet ad a fiatalság munkaerőpiaci jövőképéről, 

orientációiról, a pályaválasztás mögött álló tényezőkről, illetve a munkavállalás szempontjából 

kiemelt fontosságú kompetenciáikról, azok fejlődési vonaláról. A leendő pályakezdők csoportjá-

nak elemzése a 8. osztályosokkal indul, mivel ők azok, akik először találkoznak a jövőbeni élet -

pálya kiválasztásának korántsem egyszerű feladatával. A megkérdezésükben emellett az is sze-

repet játszott, hogy az általuk legnagyobb arányban választott középiskolák azok, amelyekből 

már sokak számára egyenesen a munkaerőpiac felé vezet az út. Ahhoz, hogy a fiatalok által leg-

gyakrabban választott iskolák köre kijelölésre kerülhessen, első kézből tőlük nyerhető informá-

ció.

A 8. osztály elvégzését követő lépés az esetek túlnyomó többségében valamiféle középfo-

kú képzőintézménybe kerülés. Az, hogy ez egy szakmunkásképző, szakközépiskola vagy gim-

názium, meghatározó a jövő, és így a munkaerőpiacra való kilépés szempontjából is.  Míg a 

szakmunkásképzőt végző fiatalok jelentős hányada 3-4 éven belül (normál esetben) a munka-

erőpiacon munkahelykeresővé válik, addig a szakközépiskolásoknál ez csak esetleges, míg a 

gimnáziumokba jelentkezőknél már alig jellemző. Jelen dolgozat megmutatja, hogy a Sárbogár-

di kistérség diákjai által leggyakrabban választott iskolák miképpen transzformálják a fiatalok 

jövőbeni pályáját, így képet kapunk arról a folyamatról, amely a térség munkaerőpiacának sze-

mélyi állományát újratermeli, és a problémát – bizonyos szempontokból – életben tartja. Termé-

szetesen nem hagyja figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy az általános iskolás diákok továbbta-

nulási motivációi bizonyos esetekben jelentős fluktuációt okozhatnak a választott intézmények 

tekintetében, illetve hogy az egyes iskolákba belépő fiatalok sem azonos módon változnak kép-

zettségüket tekintve. Nagy átlagban és az iskolatípusok viszonylatában szélsőséges eltéréseket  

tapasztalva azonban ezek a kilengések elsimíthatónak tekinthetők, és ezáltal a jelen dolgozat el-

várásainak megfelelő kép alakítható ki.
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2. KUTATÁSI MÓDSZEREK

A vizsgálatban primer források segítségével kerül sor a munkaerőpiac keresleti oldalának 

vizsgálatára, különös figyelmet fordítva a térség vállalkozóira, elsősorban azokra, akik jelenleg 

is munkaerőigénnyel rendelkeznek, és/vagy a térség viszonylatában potenciális foglalkoztatók 

(nem csupán önfoglalkoztatók). Prioritásuk legfőbb indoka, hogy mint munkaerő-keresleti té-

nyezők, ők alkotják a munkaerőpiac egyik meghatározó oldalát, míg az önfoglalkoztató vállal -

kozók inkább csak a munkaerő kínálatot mérséklik, emberi erőforrásra irányuló keresletük nem, 

vagy csak elenyésző mértékben generálódik. A fő foglalkoztatók megkérdezése az interjú, illet-

ve a kérdőívezés eszközkészletének felhasználásával történik.

A kínálati oldallal kapcsolatban az iskolák, illetve a kistérség településeinek munkaerőpiaci 

kérdéseiben érdekelt munkaügyi kirendeltségek vezetői kerülnek megkérdezésre. Az oktatási in-

tézmények felmérésénél elsősorban a 8. osztályosok, illetve a középiskolás végzősök körében 

lebonyolított átfogó kérdőíves vizsgálat adja az alapot. 

Előbbiek körében a felmérésen 177 diák vett részt (ez a teljes csoport 83,9 %-a), míg a kö-

zépiskolai végzősöknek szánt kérdőívet 171 diák töltötte ki (ez a teljes csoport 68,1%-a). Ter-

mészetesen utóbbiak esetében csak azoknak a középiskoláknak a diákjai kerültek megkérdezés-

re, amelyek jelentős arányban veszik föl a térség általános iskoláiban végzetteket, így kistérségi 

területi kép kialakítására esetükben nincs mód. A választott iskolák közül a Fejér Megyei Ön-

kormányzat Eötvös József Szakképző Iskolájában a felmérésre az összes szakmunkás végzős 

osztályban sor került (37 diák, a csoport 72,5%-a), míg az Árpád Szakképző Iskolában mind-

egyik szakközepes osztályban (61 diák, a csoport 49,2%-a), a Deák Ferenc Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakképző Iskolában a végzős szakközepes osztályok felében (26 diák, az osz-

tály 96,3%-a) folyt a kérdőívezés. A Fejér Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Gimnáziumá-

ban és  Szakközépiskolájában a  gimnáziumi osztályok mindegyike kitöltötte  a  kérdőívet  (47 

diák, a csoport 95,9%-a).

A vizsgálat során több alkalommal mutatószám – a lokálpatriotizmus mértéke – került fel -

használásra. A képzéséhez vett alapparaméterek a megkérdezettek empirikus, nem konkrét km-

ben kifejezett munkavállalási távolsági szándékai, hajlandóságai voltak. A vizsgált csoport tag-

jai a „Hol lenne hajlandó munkába állni, ha majd sor kerül rá?” kérdésre az alábbi válaszokat 

adhatták:

1. Ott ahol most lakom (-4)

2. A jelenlegi lakhelyem közelében (-2)

3. Fejér megyében (0)
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4. Az országban bárhol (2)

5. Akár külföldön is (4)

6. Mindenképpen külföldön (1)

A mutató képzésekor az egyes kategóriákhoz adott értékek rendelődtek, melyek célja nem 

a súlyozás mértékének, csupán létének a kifejezése volt. A „lokálpatriotizmus mértékét” az aláb-

bi képlet adja meg:

100−∑
i=1

6

xi⋅y i

ahol „i” az adott válaszlehetőség sorszámát1, „x” a vizsgált területi entitáson, adott típusú 

válaszok számát, „y” pedig a kategóriához tartozó szorzót jelöli.

Az így kapott mutatószám azt fejezi ki, hogy a megkérdezettek összességében milyen mér-

tékben hajlandóak munkavállalás szempontjából eltávolodni az adott településtől. Magas érté-

kek esetén ez a „távolság” kicsi, alacsonyabb értékek esetén nagyobb. Fontos azonban, hogy ez 

nem feltétlenül jelent ingázási hajlandóságot, a háttérben elköltözési szándék, illetve egyéb té-

nyezők is állhatnak.

3. EREDMÉNYEK

3.1. A munkaerőpiac keresleti oldalának területi jellemzői

A versenyszféra fő foglalkoztatói

A Sárbogárdi  kistérség  fejletlenségét  is  igazolja,  hogy területén  egyetlen  egy  nagyobb 

üzemmérettel rendelkező foglalkoztató sem található. A kis települések viszonylatában 5-10 fő-

sek a – helyi szerepüket tekintve – kiemelhető vállalkozások, és a központban, Sárbogárdon sem 

1 Pl. ha i=1 akkor a lakhelyén, ha i=2 akkor a lakhelye közelében…stb.
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lép ez az érték a 30-50 fős határ fölé. A foglalkoztatásban legnagyobb szeletet kitevő szolgálta -

tási szféra mögött elsősorban egyéni vállalkozók állnak, illetve olyan személyek, akik egysze-

mélyes cégként (kft. vagy rt. formájában) végzik a legváltozatosabb tevékenységeket (ügynö-

kök, fodrászok, boltvezetők, stb.). 

Az egyéni vállalkozások aránya – az összes vállalkozáshoz viszonyítva – a központ, Sárbo-

gárd esetében már 2007-ben is magas volt a maga mintegy 74%-val (KSH), amit sok egyéb, a  

kistérséghez tartozó település ugyanebben az évben még túl is szárnyalt (Hantos 77,8 %, Alap 

77,5 %, Alsószentiván 89,5 % (KSH)). A világgazdasági válság országos szinten megnövelte az 

ilyen típusú vállalkozások számát és – tekintve, hogy jelentős foglalkoztatók hosszú sora ment 

tönkre – arányát is. A térségben őket a téma szempontjából három kiemelkedő fontosságú tulaj-

donság jellemzi:

• Az egyéni vállalkozók tevékenységüket általában kevés, vagy konkrétan nulla al-

kalmazottal végzik, így munkaerő keresletet nem, vagy csak kis mértékben, akkor 

is inkább időszakosan támasztanak.

• Jelentős  arányban  önfoglalkoztatók  és  sokan  csak  azért  kezdtek  vállalkozásba, 

hogy így meneküljenek meg a munkanélküli státusz elől.

• Körükben a vállalkozások kisebb stabilitást mutatnak, rentabilitásuk sok esetben 

megkérdőjelezhető, fluktuációjuk magas.

A szférán belül – minimális, de a nullától különböző foglalkoztatási értékekkel – kiemelke-

dik a banki és biztosítási szektor. E tekintetben a helyi bankok, illetve a biztosítók fiókhelyei 

kötnek le egyenként 4-7 főt, jellemzően a magasabb iskolai végzettséggel (általában felsőfokú) 

rendelkező munkavállalók köréből.

A szolgáltatási  szektorban két  olyan  foglalkoztató található,  aki  a  helyi  munkaerőpiaci  

struktúrában – az alkalmazottak számát tekintve – az első hatba bekerült, a TESCO-GLOBAL 

Áruházak Zrt. sárbogárdi hipermarkete, illetve a KÖZÉV Kft. Ez utóbbi szerepe (amellett, hogy 

jelentős számú munkást foglalkoztatnak) abban kiemelkedő, hogy sok olyan embernek is mun-

kát tudnak adni, akiket a munkaerőpiac nagy része már nem, vagy csak nehezen venne fel. Dol-

gozóik jelentős hányada kerül ki ugyanis alacsonyabb végzettségű, rosszabb anyagi helyzetű 

emberek köréből. A fő tevékenységét – a nem veszélyes hulladék gyűjtését – 1993 óta folytató 

vállalkozás székhelye Sárbogárdon található. Jelenleg mintegy 43 alkalmazottal működnek. Az 

ellátandó feladatok jellegéből kifolyólag fizikai munkára és elsősorban férfiakat tudnak alkal-

mazni. Az időszakos foglalkoztatás és az alkalmi munka egyáltalán nem jellemző, a foglalkozta-

tottakat csakis teljes munkaidőre teljesítmény alapú bérezéssel veszik föl.
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Sem a szellemi, sem a fizikai dolgozóknál nem alapelvárás az idegennyelv-ismeret. A helyi  

tartózkodás persze előny a munkavállalónak és a foglalkoztatónak is, de nem alapfeltétel, hogy 

a dolgozó a munkahelyre való eljutást saját erőből tudja megoldani. Így értelemszerűen nem 

szükséges, hogy esetleg saját autóval, vagy kerékpárral rendelkezzen. Ugyancsak nem jelenik 

meg követelményként semmiféle speciális szakismeret, képzettség vagy gyakorlat sem, mivel 

az ellátandó feladatok könnyen és nagy hatékonysággal betaníthatók/betanulhatók. A szellemi és 

a  fizikai  dolgozók felé  támasztott  elvárások némiképp eltérnek.  Előbbieknél  fontos,  hogy a 

munkavállaló jó kommunikációs készséggel rendelkezzen, bírja a munkát, kitartó és tanulékony 

legyen. Utóbbiaknál elsősorban a csapatban való hatékony boldogulás, a jó munkabírás és a ki-

tartás elengedhetetlen. A foglalkoztatottak legtöbbje 26 és 50 éves kor közötti. Pályakezdőket  

nem igazán foglalkoztatnak, amelynek egyik meghatározó oka, hogy a legtöbb fiatal nem is sze-

retne hasonló munkakörben kezdeni.

Az alkalmazottak többsége a Sárbogárdi kistérségből, meghatározó mértékben Sárbogárd-

ról kerül ki, így egyértelmű, hogy a kistérség munkaereje nagyon meghatározó a vállalkozás 

életében. Tekintve az elvárásokat és ismerve a pályakezdők csoportjának hasonló paramétereit  

nem meglepő, hogy a cég munkaerőhiánnyal soha nem küzd, a szükséges munkaerő keretek ma-

radéktalanul feltölthetők. Bár a szolgáltatási szférát igen kis létszámmal működő, sok apró vál-

lalkozás alkotja, a tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy ez az a szektor, ahol a pályakezdők a 

legnagyobb eséllyel boldogulhatnak.

A TESCO visszautasította a felmérésben való részvételt, így foglalkoztatási alapelveivel 

kapcsolatban első kézből az ott dolgozók beszámolóira lehet támaszkodni. Mivel az ő álláspont-

juk nem mentes az emócióktól, meglátásaik kritikával kezelendők. Ami tényként elfogadható,  

az az, hogy a TESCO előszeretettel alkalmaz diákmunkaerőt,  illetve pályakezdőket,  mivel  a 

foglalkoztatásuk – tekintve a munkakörök többségének könnyen betanulható jellegét – számot-

tevő hátrányt nem jelent, viszont a bérköltségek szempontjából előnyös. A diákmunkaerő alkal-

mazása mellett kifejezetten, de a pályakezdők nagyszámú foglalkoztatásával kapcsolatban is fel-

merülnek olyan előnyök, amelyeket más alkalmazottaknál nem lehet minden esetben elmonda-

ni. Ezek közé tartozik a rugalmasabb kezelhetőség, az éjszakázás, a hétvégi munka, a részmun-

kaidő magasabb arányú vállalása, amely mögött a saját alapítású család hiánya és ezáltal a kö-

töttségek gyengébb volta húzódik meg.

Az ipar  a  maga 21%-os részarányával  a  második helyet  foglalja  el  a  foglalkoztatottak 

számának tekintetében. Az egyéni vállalkozások száma ebben a szektorban is magas és itt is el-

mondhatók azok az általánosságok, amelyek a szolgáltatási szféra egyéni vállalkozásainál emlí-

tésre kerültek. A különbség abban áll, hogy a helyi ipar keretében már több 20-50 főt foglalkoz-
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tató vállalkozás is kiemelhető. A jelentősebb ipari foglalkoztatók mind építőipari vállalkozások. 

Közülük a két legnagyobb, a Szegletkő ’91 Kft. és a Fodor és Molnár Építőipari és Szolgáltató 

Kft.

A Fodor és Molnár Építőipari és Szolgáltató Kft. elsősorban magasépítőipari tevékenységet 

végez, amelyből a kivitelezést saját hatáskörben, az esetlegesen felmerülő tervezési feladatokat 

pedig alvállalkozók bevonásával végzik el. Az 1993-as alapítású, azóta stabilan működő kft. 

székhelye Sárbogárdon található. A vállalkozás közvetlenül, mintegy 20-30 főnek kínál állandó, 

és a tapasztalatok alapján stabil, megbízható munkalehetőséget2, amelyhez társul az alvállalko-

zók közvetett  foglalkoztatása  is.  A közvetlenül  alkalmazott  munkaerő jelentős  hányada  (80-

85%-a) – a cég profiljából kifolyólag – fizikai munkát végez (főleg építőmesteri tevékenységet), 

míg a szellemi munkát ellátók száma 4-5 főre tehető. A fentiekből következik, hogy a vállalko-

zás elsősorban férfiaknak tud munkalehetőséget kínálni, amit némiképp színesít, hogy az admi-

nisztrációban viszont a női munkaerő dominál. A foglalkoztatottak mindegyike állandó, teljes 

munkaidőben és egész évben, főállásban kerül alkalmazásra, míg az alkalmi, illetve az idősza-

kos munka szinte elő sem fordul a vállalkozásnál. Ennek elsődleges oka, hogy a bizalom – ami 

jellemzően csak a hosszabb együttműködés keretei között alakulhat ki – és a munkaerő termelé-

kenységének pontos ismerete elengedhetetlen a hatékony és felelősségteljes tevékenység folyta-

tása szempontjából. Az időszakosan, alkalmi munkákra felvett embereknél – az esetek többségé-

ben – ezen elemek mindegyike sérülne. A vállalkozás munkaerőigénye Sárbogárdra és közvet-

len környezetére koncentrálódik, amelynek elsősorban logisztikai okai vannak. A cég filozófiá-

jához tartozik, hogy – tekintettel dolgozói gyakran előforduló kétlaki életmódjára – munkásait a 

munkavállalók szempontjából sokszor nehezen elviselhető bentlakásos megoldás helyett min-

dennap hazaszállítja. Ez csak úgy oldható meg, ha a munkások nem elszórtan, hanem egy tömb-

ben, lehetőleg egy városban élnek. Mivel a tevékenység folytatásához szükséges keret magából 

a kistérségi központból gyakorlatilag 100%-ban feltölthető, a fenti koncentráció elérésének nin-

csenek akadályai.

Az alvállalkozók és a beszállítók esetében – többségüket tekintve – az évek során már ki-

alakultak a stabil kapcsolatok, így körük csak ritkán változik. A beszállítók elsősorban Sárbo-

gárdról, illetve a megye két nagy településéről, Székesfehérvárról és Dunaújvárosból kerülnek 

ki, míg az alvállalkozók jellemzően sárbogárdiak vagy a környékbeli településekről valók. Bizo-

nyos alapanyagok esetében – pl. beton – a gazdasági racionalitás megkívánja, hogy az építke-

zéshez legközelebbi alkalmas beszállító kerüljön megbízásra, ami a vizsgált kft. hasonló igénye-

it kielégítő vállalkozások jelentős fluktuációját eredményezi (körük gyakorlatilag építkezésen-

ként más és más lehet).

2 Ezt igazolja, hogy a munkaerő egy része az alapítástól kezdve egészen napjainkig része a csapatnak, illetve az a tény 
is, hogy a vállalkozás működésének 18 éve alatt már 5 olyan ember is akadt, aki erről a munkahelyről ment nyugdíjba
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A munkaerőpiaci kereslet meghatározó elemei azok az elvárások, amelyeket a munkaadó 

támaszt foglalkoztatottai felé. A Fodor és Molnár Kft. esetében – a szinte magától értetődő jó 

munkabírás, egészség, precizitás, felelősségteljesség mellett – alapvető, hogy a felvett munka-

vállaló legalább egy szakmával rendelkezzen. A szakma ez esetben valamiféle építőmesteri, az 

adminisztrációval  foglalkozó  szellemi  munkaerő  esetében  pedig  felsőfokú  vagy  középfokú 

szakközépiskolai, esetlegesen OKJ-s végzettség kell hogy legyen. Mindemellett elvárás – bár 

nem a kezdetektől fogva, hanem csak idővel –, hogy a munkás egyfajta mindenessé váljon, és a 

könnyen megtanulható, de a szakmájához szorosan nem feltétlenül kapcsolódó munkafolyama-

tok elvégzésére alkalmas legyen, azaz kiemelt jelentőségű a tanulékonyság. A vállalkozás fon-

tosnak tartja, hogy dolgozói a naprakész modern technikákkal is megismerkedjenek, azok elsa-

játításában támogatásokat nyújt, a tudás megszerzése azonban kellő egyéni motivációt és szor-

galmat is követel. A szakma megléte mellett elvárás, hogy a cégnél munkát kereső személy leg-

alább 4-5 év szakmai tapasztalattal is rendelkezzen, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy a ver-

senyképesség jelen elvárásai mellett már nincs idő a kezdők korábban jellemző brigádon belüli 

fejlesztésére. Egyszóval a munkaerőnek meg kell termelnie legalább azt a költséget, amennyibe 

kerül, és ha erre nem képes – természetesen már az első naptól –, akkor veszélyezteti nemcsak a 

brigád, de a vállalkozás hatékony működését is. A pályakezdők ilyesformán szinte esélytelenül 

kopogtatnak a fenti cég ajtaján, ami persze korántsem jelenti azt, hogy közülük senki sem kezd-

heti a munkáját első munkahelyként a nevezett kft.-nél. Ha a munkaerőpiacról közvetlenül nem 

is, de a Fodor és Molnár Kft. kamarai jogosítvánnyal működtetett gyakorlati képzésén keresztül 

–  amelyeken  a  részvételre  a  szakmunkásképzők  és  szakközépiskolások  11.,  illetve  12. 

osztályosainak  van  lehetősége  –  azért  nyílik  lehetőség  arra,  hogy  a  fiatalok  elsajátítsák  a 

csapatmunka  alapjait,  a  vállalkozásban  jellemző  munkakultúrát,  és  így  papírt  szerezvén 

pályájukat  már rögtön itt  kezdhessék el.  A program sikerét  jelzi,  hogy jelenleg a 7.  és a  8. 

fiatalnak kínálnak ilyesformán gyakorlatszerzési lehetőséget, sőt a vállalkozás jelenlegi, állandó 

munkaerejének közel 10%-a ebből a forrásból származik. A klasszikus, a munkaerőpiacon egyre 

szélesebb körben elvárt kompetenciák közül a számítástechnikai, a jogi és a nyelvi ismeretek 

jelen vállalkozás esetében nem fogalmazódnak meg, s a bentlakás esetleges vállalása, sőt a saját 

jármű  megléte  sem  jelent  előnyt  a  többi  –  ezen  elemekkel  esetleg  nem  rendelkező  –  

munkakeresővel szemben. Ezek oka abban áll, hogy a cég tevékenysége mintegy 100-110 km-es 

körre  koncentrálódik,  a  külföldi  export  pedig  egyáltalán  nem  jellemző.  A  számítógép 

kezelésének  ismerete  csak  az  adminisztrációban  foglalkoztatott  pár  fő  felé  jelentkezik 

elvárásként.
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A Szegletkő ’91. Építőipari, kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1991 óta végzi tevékenysé-

gét. A vállalkozás központja a Sárbogárdi kistérségben található, de az elvégzett feladatok jelle-

géből kifolyólag a tevékenység nem helyhez kötött. A mintegy 70-80 főt foglalkoztató vállalko-

zás jellemzően férfiaknak tud munkát kínálni, míg nőket elsősorban az irodai feladatok ellátásá-

ra alkalmaznak. Az időszakos foglalkoztatás egyáltalán nem jellemző és amennyire lehet az al-

kalmi munkát is kerülik, amelyben hasonló tényezők játszanak közre, mint a Fodor és Molnár 

Kft. esetében. A dolgozókat a térségben – a pályakezdők körében is – legnépszerűbb foglalkoz-

tatási formában, teljes munkaidőben és kötött havibérrel alkalmazzák.

Az idegennyelv-ismeret sem a fizikai, sem a szellemi dolgozók felé nem jelenik meg elvá-

rásként. A munkák jellegéből kifolyólag elsősorban szakmunkás végzettségű emberekre tartanak 

igényt (főleg Ács-állványozóra, vasszerelőre, kőművesre, festőre, lakatosra),  illetve bizonyos 

munkakörökre technikusi (magasépítő) és egyetemi főiskolai végzettségűeket (építész, illetve 

építőmérnök) is felvesznek. A fizikai foglalkoztatottaknak kreatívaknak, precíznek, tanulékony-

nak és jó munkabírással rendelkezőknek kell lenniük, míg a szellemi foglalkoztatottak felé a 

fentiek mellett elvárásként jelenik meg a jó kommunikációs készség és a kitartó jellem megléte  

is. A munkahelyre való eljutást a vállalkozás biztosítja, de esetenként távolabbi területeken is 

folytatnak építkezést, így a bentlakást is vállalók előnyt élveznek.

Életkor tekintetében a 18 évesektől kezdve a nyugdíjkorhatárig terjedően foglalkoztatnak 

munkavállalókat, akik között a pályakezdők is számottevő arányt képviselnek. A munka nem 

betanulható jellege, illetve a speciális szakismeret birtoklásának igénye miatt a gyakorlattal nem 

rendelkezők csak szűkebb munkakörben kerülhetnek alkalmazásra. A feladatok bizonyos szeg-

mensét (pl. segédmunkákat) azonban könnyen és nagy hatékonysággal tudják ellátni.

Logisztikai  és  egyéb  praktikussági  okokból  a  foglalkoztatottak  többsége  a  Sárbogárdi 

kistérségből kerül ki, tehát nem meglepő, hogy a terület munkaereje meghatározó a vállalkozás 

számára. A szakmunkáshiány tükröződik abban, hogy a Szegletkő ’91 Kft. gyakran szembesül  

vele, hogy nincs kellő mennyiségű olyan végzettségű ember, akik a szükséges munkákat ellát -

hatnák. Bár ez nehézségeket okoz, és egy folyamatos munkaerőigényt támaszt a vállalkozás ré-

széről, a jó menedzsmentnek köszönhetően még soha nem merült föl a folyamatos működést ve-

szélyeztető munkaerőhiány.

A mezőgazdaság rendszerváltozás utáni átalakulása a koncentráció felé vitte az ágazatot. A 

tsz-ek jelentős része – vagy azok valamilyen utódszervezete – ugyan életben maradt, a mellék-

iparágak leépülése, és a gépesítettség fokozódása miatt élőmunkaerő igényük jelentősen lecsök-

kent. A részint kárpótlási jegyekből vásárolt háztáji, lakossági földeket mára már nagyrészt el- 

vagy bérbe adták, így azokat jelenleg egy-egy nagyobb mezőgazdasági vállalkozó műveli (egy 

két  embernek vannak 50-től  500 hektárig terjedő földterületei).  Élőmunkaerő-igényük nekik 
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sem számottevő, mivel a legtöbben jelentős gépesítettség mellett olyan növényeket termeszte-

nek, amelyek előállításához kevés dolgozó szükséges. Ők tudnák egyébként nagyobb számban 

felvenni a különböző mezőgazdasági szakmák képviselőit (mint például a seregélyesi iskola me-

zőgazdasági gépszerelőit), ilyetén igényük azonban a fenti okok miatt relatíve alacsony.

Az állami szféra, mint foglalkoztató

A térség településeinek polgármesteri hivatalai – elsősorban a közintézmények fenntartói-

ként, illetve a közmunkaprogram révén – sok esetben elsődleges foglalkoztatóvá lépnek elő az  

adott település viszonylatában. Ott, ahol működik még az óvoda, az iskola, illetve van állandó 

orvosi szolgálat, több lehetőség adódik a magasabb végzettségűek foglalkoztatására is. A külön-

böző közintézményekben azonban az alacsonyabb képzettségűek is jó arányban alkalmazhatók.

Az elmúlt években kiemelkedő szerepet játszott a foglalkoztatásban a közmunkaprogram, 

amely napjainkban került átszervezésre. Az erre szánt anyagi források csökkentek, így mind a 

foglalkoztatottak száma, mind a foglalkoztatásuk ideje jelentősen visszaesett. Nagylókon 2010-

ben például átlag 13 dolgozó vett részt a programban, míg idén mindössze 5 fő (Hantoson 38-40 

ember helyett idén 24). Ezek közül csak két fő van napi 8 órás alkalmazásban. Fontos változás,  

hogy jelenleg csak olyan  személyt  lehet  közmunkaprogramban foglalkoztatni,  aki  az önkor-

mányzat által nyújtott bérpótló támogatásban részesül. Ennek alapfeltétele, hogy az egyén olyan 

családban éljen, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 26500 Ft-ot, amelyből már 

következik, hogy a pályakezdők mely csoportjai számára érhető el a közfoglalkoztatás. A prog-

ram átszervezésének elsődleges célja az volt, hogy az embereket a magánszféra felé terelje. A 

hátrányos helyzetű pályakezdők azonban a munkaerőpiacon csak elenyésző eséllyel tudnak el-

helyezkedni, tehát számukra a közmunkaprogram (mint reális elhelyezkedési alternatíva) helyett 

az út nem a munkaerőpiacon való boldogulás, hanem a tartós munkanélküliség felé vezet.

A Sárbogárdi kistérség területén kívül található fő foglalkoztatók 
munkaerő-keresleti viszonyai

A Sárbogárdi kistérség életében meghatározó szereppel bír Székesfehérvár, Dunaújváros és 

Paks városa is. Ezen térségen kívüli települések adnak ugyanis helyet azoknak a fő foglalkozta-

tóknak, amelyek a Sárbogárdi kistérség életében még a helyieknél is nagyobb szereppel bírnak. 

Körükből kettő – kivétel nélkül – ipari üzemet emelek ki.
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A Paksi Atomerőmű Zrt. fő profilját, a villamosenergia-termelést 1976 óta folytatja, ezzel 

mintegy 2650 főnek kínálva elsősorban teljes állást, 8 órás időbeosztásban folytatható munkale-

hetőséget. A dolgozók egy részét részmunkaidőben alkalmazzák, de ez a forma a teljes foglal-

koztatáshoz képest kis hányadot képvisel. Az erőműben végzendő feladatok sokszínűségéből ki-

folyólag férfiakat és nőket, szellemi és fizikai munkaerőt egyaránt tudnak alkalmazni. Sem az 

időszakos foglalkoztatás, sem az alkalmi munka nem jellemző a vállalkozásnál. A bérezés típu-

sát tekintve csak a kötött havibért alkalmazzák.

Mint a helyi foglalkoztatóknál, a térségen kívülieknél is kulcskérdés, hogy melyek azok az 

alapvető elvárások, amelyeknek egy foglalkoztatottnak meg kell felelnie. Az atomerőmű üze-

meltetésével kapcsolatos feladatok heterogenitása nyilván eltérő képzettségű, jellegű munkaerőt 

kíván, a munkakörtől függően eltérő elvárásokkal. A vezető, illetve a felsőbb beosztásban lévő 

munkavállalók esetében így elvárásként jelenhet meg az idegennyelv-ismeret, amit általános-

ságban és a foglalkoztatottak többségénél nem követel meg a vállalkozás. A munkavállaló hely-

ben lakása természetesen előny – mind a munkavállalónak, mind az erőműnek –, de nem elvárás 

és nem ér „plusz” pontot a munkahelyek megpályázásánál, csakúgy, mint a bentlakásra való haj-

landóság sem, amely ez esetben fel sem merül. A munkahelyre való eljutást az erőmű segíti. A 

munkakörök differenciáltságának köszönhetően – a kemény fizikai erőkifejtést igénylő munkák-

tól a komolyabb szellemi kapacitást követelő feladatokig gyakorlatilag minden előfordul – az 

erőmű 18 éves kortól a nyugdíjba vonulásig képes az egyéneket foglalkoztatni. A munka termé-

szetesen nem tanulható be könnyen, sőt a feladatok többsége speciális szakismeretet, komo-

lyabb  szakmai  tapasztalatot  kíván.  Előbbi  maradéktalanul  elsajátítható a  társaság  képzésein, 

utóbbi pedig – feltéve, ha a résztvevő leendő foglalkoztatott megfelelően teljesít – szintén az 

erőmű falain belül megszerezhető.

A legfontosabb elvárt tulajdonságok között a precizitás és a kitartás mellett a gyors tanulási 

képesség és a csapatban való megfelelő boldogulás is szerepel, amely a munka súlyából és a 

vele járó kockázatból adódóan egyáltalán nem meglepő. A vállalkozásnál alkalmanként foglal-

koztatnak pályakezdőket. Nem zárkóznak el tőlük, de a munkák bizonyos körénél elvárás a ta-

pasztalat.

A Paksi Atomerőmű Zrt. esetében nem igazán meghatározó a Sárbogárdi kistérség munka-

ereje, sőt, a közel 3000 foglalkoztatottnak csak igen kis hányada származik innen, amely persze 

nem jelenti azt, hogy fordított relációban hasonlóan érdektelen lenne Paks a kistérség számára. 

Jelenleg az erőmű nem küzd munkaerőhiánnyal, mind képzettségét, mind képességeit tekintve 

van kellő mennyiségű olyan ember, akikből a keretek maradéktalanul feltölthetők.
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A térségen kívüli fő foglalkoztatók – a Sárbogárdi kistérség szempontjából – egyik legfon-

tosabbika a Hankook Tire dunaújvárosi gumiabroncs üzeme. A cég mintegy 1900 főnek kínál  

munkát, férfiaknak és nőknek egyaránt. Az időszakos foglalkoztatás, illetve az alkalmi munka 

eszközével egyáltalán nem élnek, a munkaerőt állandóan foglalkoztatottként, teljes munkaidő-

ben alkalmazzák. A gyártás során a fizikai munkaerő – létszámát tekintve – nagyobb hányadot  

képvisel, annak ellenére, hogy a gyártási folyamat komoly szellemi kapacitásokat is leköt. A 

menedzsment  körében  egyértelműen  a  szellemi  foglalkoztatottak  a  meghatározóak.  Néhány 

esettől eltekintve az órabér a jellemző bérezési forma. A konkrét értelemben vett – három mű-

szakban foglalkoztatott – ipari munkások szinte kivétel nélkül így kapják fizetésüket.

A szellemi alkalmazottakkal szemben támasztott elvárások egyes pontokon jelentősen el-

térnek a fizikai foglalkoztatottakétól. Ilyen terület az idegennyelv-ismeret is, amely utóbbiaknál 

nem, míg előbbieknél egyértelmű elvárásként fogalmazódik meg. A Hankook igyekszik minél 

közelebbről  beszerezni  munkaerejét,  így a helyi  munkaerőt részesíti  előnyben.  Mindemellett 

igen nagy számban foglalkoztatnak távolabbi, az üzemtől akár 30-40 km-es távolságban élő sze-

mélyeket is, akiknek a munkahelyre való eljutatását mindenképpen megoldják (pl. üzemjáratok-

kal). Mivel a munkák többsége komoly erőnlétet követel, így az 51 éves kor fölött már nem igen 

foglalkoztatnak. A másik oldalon viszont üdítőbb a kép: amennyiben a dolgozó vállalja, akár 18 

éves kortól munkába állhat. 

Azzal ellentétben, ahogy elsőre gondolnánk, a gumiabroncsgyártásban végezhető munka-

körök legtöbbje nem tanulható meg könnyen. A betanított munka elenyésző, mivel még a fizikai 

dolgozók többségével szemben is elvárás valamiféle a munkához kapcsolódó OKJ-s végzettség, 

vagy egyéb szakismeret. A szakmai tapasztalat a szellemi foglalkoztatottaknál gyakran jelenik 

meg elvárásként, míg a fizikai dolgozók esetében ez – a leggyakrabban – nem feltétel. Előbbiek 

esetében  egyébként  a  felsőfokú  végzettség  megléte  alapkövetelmény.  A Hankookban  való 

munkába  állás  megköveteli  néhány  fontos  alapképesség  meglétét.  Kiemelten  preferált 

tulajdonság  a  precízség,  a  csapatban  való  jól  boldogulás  képessége,  a  jó  munkabírás,  a  

különböző munkafolyamatok gyors elsajátítása és a kitartás.

A Hankook remek – bár az esetek többségében nem a legkönnyebb – munkalehetőséget kí-

nál a pályakezdők számára. A cég filozófiájával nem ütközik a tapasztalat nélküli, az esetek 

többségében még fiatal  munkanélküliek, pályakezdők alkalmazása,  így rendszeresen igénybe 

veszik – elsősorban fizikai munkakörben – az ő munkaerejüket is. A Sárbogárdi kistérség eseté-

ben a Hankook, mint foglalkoztató az elsők közt szerepel. A kistérség munkaereje az erőművel 

szemben jóval meghatározóbb a vállalkozás életében mindamellett, hogy – ahogy ez egy ekkora 
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üzemnél lenni szokott –, a munkaerőt jelentős távolságból és több kistérségből szedik össze. A 

szükséges munkaerőkeret így maradéktalanul feltölthető, a cég sem most, sem a múltban nem 

küzdött számottevő munkaerőhiánnyal.

3.2. A munkaerőpiac kínálati oldalának területi jellemzői

Az általános iskolások munkaerőpiaci jövőképe

A vizsgálat évében a Sárbogárdi kistérségben 211 gyerek jár nyolcadik osztályba (oktatási 

intézmények  adatai).  Ők  7  iskolában  tanulnak,  amelyekből  3  a  központban,  a  többi  pedig 

Alapon, Alsószentivánon, Cecén és Mezőszilason található. Az igari diákok főleg Mezőszilasra, 

míg a vajtaiak és a sáregresiek Cecére járnak. A nagylóki felső tagozatosok elsősorban sárbogár-

di iskolákban fejezik be a 8. osztályt. A tanulók többsége 1996-ban, 1997-ben született. Képzett-

ségüket tekintve meglehetősen heterogén csoportról van szó. Saját megítélésük szerint számítás-

technikai ismereteik a legmélyebbek, amelyet eredményeik is igazolnak

(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: kérdőíves vizsgálat)
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A térségben napjainkban is népszerű ECDL-vizsgák száma és területi megoszlása nagyon 

heterogén képet mutat  (1. ábra). Míg a kistérség nyugati településein gyakorlatilag senkinek 

sincs hasonló végzettsége, addig a keleti falvakban és a központban is magas (néhol 50%-ot  

meghaladó) a vizsgával rendelkező diákok aránya. Ennek elsődleges oka természetesen nem a 

fiatalok különböző adottságaiban, hanem abban áll, hogy míg Cecén, Alapon, Alsószentivánon 

és persze Sárbogárdon a számítástechnika órák keretében a diákokat ösztönzik, sőt például a 

Mészöly Géza Általános Iskolában külön szakkörökön segítik jelen vizsga letételében, addig a 

többi településen nem ezt tekintik prioritásnak az oktatók.

A munkaerőpiacon sokkal keresettebb nyelvvizsgák szempontjából a térség – mint ahogy 

azt a diákok is érzik – már rosszabb mutatókkal rendelkezik. Nyelvvizsgával a megkérdezettek  

mindössze 10,2 %-a bír, amely azt mutatja, hogy – bár a piacképes nyelvtudás elsajátításának 

segítése minden iskolában kiemelt cél – nem jellemző, hogy valaki a 8. osztály végére erről bi-

zonyítványt is szerez. A munkavállalás szempontjából további fontos ismeretek (önéletrajzírás,  

munkajog, pályázatírás, csoportirányítás, munkaszervezés), gyakorlatilag ismeretlenek a 8. osz-

tályosok számára, amely azért sem meglepő, mert a jelenlegi oktatási rendszerben ezek közül 

egyedül a csoportirányításra, a csapatban dolgozásra fordítanak hangsúlyt. Az általános iskolát 

tehát jobb számítástechnikai ismeretekkel, de elenyésző idegennyelvtudással hagyja el a legtöbb 

fiatal, akik a munkaerőpiac szempontjából egyébként keresett, de az alapfokú oktatásban kevés-

bé előkerülő, egyéb kompetenciákkal csak szórványosan rendelkeznek. A megszerzett tudás már 

hat arra, hogy egy fiatal merre indul tovább (aki egész életében ötös volt idegen nyelvből, az 

nagy valószínűséggel folytatja tanulmányait kéttannyelvű középiskolában…stb.). A kérdés csak 

az, hogy milyen mértékben. Felmerül továbbá, hogyha mégsem ez, akkor mi játszik meghatáro-

zó szerepet a középiskola kiválasztásában.

A továbbtanulás irányában kimagasló mértékben (32%) a család javaslata, a szülői ráhatás 

a döntő. Tekintve, hogy bizonyára több fiatalnak kényelmetlen lehet ezt beismerni, az arány va-

lószínűsíthetően még ennél is nagyobb. Ez persze még nem feltétlenül gond. A probléma első-

sorban abban áll, ha a szülők saját életpályájukat akarják ráerőltetni a fiatalokra, amely egy ko-

moly  strukturális  munkanélküliséggel  jellemezhető  térségben  gátolhatja  a  piaci  igényeknek 

megfelelő pályaválasztást.  Igen kedvező lenne,  ha az  orientációkat  legnagyobb mértékben a  

munkaerőpiaci kimutatásokra építő pályaválasztási tanácsadások határoznák meg. Ez persze ko-

ránt sincs így, amit az is igazol, hogy a megkérdezettek mindössze 3%-a döntött ezek hatására. 

A középiskolák saját kampánya sokkal számottevőbbnek bizonyult. A diákok mintegy 15%-a 

egy nyílt nap után döntött az adott intézmény mellett. Kedvező, hogy a megkérdezettek közel  

fele (42%-a) már a munkaerőpiacot is számításba vette a választásnál, és ha nem is a jövőbeni 

elhelyezkedés esélye volt a meghatározó, de legalább ott volt közvetlenül az emóciók után. A 
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döntések tehát elsősorban a fenti hatótényezők következtében születtek meg. Az eredmény pe-

dig – a korábbi rendszer megszokásait és a rendszerváltás utáni továbbtanulási irányokat is fi-

gyelembe véve – tipikus.

(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)

A kistérségi összesítésből kitűnik (2. ábra), hogy még mindig az érettségit és szakmát is 

adó szakközépiskola a legkedveltebb továbbtanulási célpont. A második legnépszerűbb iskolatí-

pus a gimnázium, míg az egyébként a munkaerőpiacon keresett szakmunkás végzettséget adó 

szakképzők – még egy ilyen erőteljesen rurális térségben is – sokkal lemaradva a harmadik he-

lyen állnak. Faluból jóval kevesebben mennek gimnáziumba, sőt Vajtán az összes diák szak-

munkásképzőbe készült 2010-ben.  Ennek oka elsősorban a hagyományokban,  a falusi  érték-

rendben, illetve az itteni lakosok képzettségének jellegében gyökerezik. A falusi iskolák közül a 

mezőszilasiban és a ceceiben népszerűbb csak a gimnázium a térségi átlagnál. Mivel az említett  

intézményekben nem helyeznek kiemelt hangsúlyt arra, hogy a fiatalokat a gimnáziumokba te-

reljék,  az eltérés  hátterében valószínűsíthetően  a megkérdezettek  pillanatnyi  emóciói  állnak. 

Sárbogárd már egy sokkal városiasabb megoszlást mutat. Bár itt is a szakközépiskola a legnép-

szerűbb, a községekben tapasztaltnál jóval nagyobb arányt képvisel a polgári értékrendhez és 
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A nyolcadik osztályosok által első helyen választott iskola típusa
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gondolkodásmódhoz közelebb álló gimnázium. Összességében a három típusú oktatási intéz-

mény megoszlása 1:2,4:3,4-hez, ahol a szakközép képviseli a legnagyobb, a szakmunkásképző a 

legkisebb hányadot.

A munkaerőpiaci jövőkép szempontjából több pozitívum is kiemelhető. A 8. osztályosok 

szinte mindegyike optimista jövőbeni boldogulásával kapcsolatban, sőt a legtöbben még akkor 

is bizakodnak, ha tisztában vannak vele, hogy a választott szakmájukkal nehezebb lesz az elhe-

lyezkedés. A jövedelmi elvárások vizsgálata kimutatta, hogy a 14-15 évesek feltűnően reálisan 

látják várható fizetésük mértékét (3. ábra). Egyes esetekben a fiatalok 5%-os hibahatáron belül 

találták  el  a  jelenlegi  átlagbérek  tekintetében a  szakmájukban  szerezhető  várható  keresetet, 

amely elsőre meglepőnek tűnhet. Érdekesség, hogy falun a 8. osztályosok képe reálisabb, mint a 

kistérségi központban lakóké. A jelenség hátterében természetesen nem a fiatalok komoly köz-

gazdaságtani ismeretei állnak, hanem sokkal inkább az, hogy a többség az otthon hallott adato-

kat mondja vissza. Falun, ahol „mindenki-mindenkit” ismer, ez a hatás még erőteljesebb. Ahogy 

a jövedelmi viszonyok kérdése mindennapos témának számít, a fiatalok legtöbbször átlagosnak 

megfelelő fizetésekről hallhatnak, így belső jövedelmi várakozásaik is az átlag felé tolódnak el.

(Szerk.: Alpek B. L. 2011 Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)

A kérdés szempontjából fontos információt szolgáltat a „lokálpatriotizmus” mértéke  (5.  

ábra), amelynek alapja a munkavállalási hajlandóság területi megoszlása (4. ábra).
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A nyolcadik osztályosok jövedelmi várakozásai a Sárbogárdi kistérségben
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(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)

Néhol feltűnően sokan képzelik el jövőjüket a lakhelyükön vagy annak közelében. Erre az 

esetre tipikus példa Vajta, ahol elsősorban a megszokás, a településszeretet, illetve a szülők me-

zőgazdasági vállalkozásának továbbvitele játszik fontos szerepet az eredményben. Ipari üzem és 

jelentősebb szolgáltatási szféra hiányában a jó helyi munkalehetőségek nem jöhetnek szóba sem 

itt, sem a többi falunál a magas „lokálpatriotizmus” okaként. Vajta esetében különösen, de a töb-

bi kis településnél sem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az alacsony tanulólétszám jelen-

tősen torzíthatja a statisztikát. Az ide tartozó települések ezért típusképzésre alkalmatlanok.

A kistérség munkaerőpiaci helyzetét is számításba véve egy jóval jellemzőbb falutípus kör-

vonalazódik. Az ebbe tartozó településeken, a lakhelyen csak igen kis hányad akar munkába áll-

ni,  miközben az annak közelében való munkavállalási  szándék aránya már jóval  magasabb.  

Ezeknél a településeknél a legnagyobb hányadot szinte kivétel nélkül a megyében való elhe-

lyezkedési hajlandóság teszi ki. A fiatalok boldogulásukat tehát elsősorban az e mögött álló tele-

püléseken (elsősorban Székesfehérváron és Dunaújvárosban) képzelik el. Ezt a falutípust képvi-

seli a kistérségből többek között Alap, Mezőszila, Cece, de némi kritikával Igar is. A sárbogárdi 

felmérés eredménye híven tükrözi a központ térségi munkaerőpiaci szerepét. A városban már jó-
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A nyolcadik osztályosok munkavállalási hajlandóságának területi vetülete
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val nagyobb arányban tervezik jövőbeni boldogulásukat a 8. osztályosok, mint a térség legtöbb 

településén. A közelben nem nagyon látnak semmit, míg a megye itt is tetemes hányadot képvi-

sel.

Kistérségi szinten a fiatalok közel fele a megyén kívül is hajlandó lenne munkába állni, 

sőt, a diákok több mint negyede hajlandó külföldre is elmenni (4. ábra). Nézőpont kérdése, de 

az ország foglalkoztatási helyzetét is figyelembe véve pozitív, hogy a mindenképpen külföldre  

készülők az általános iskolások között mindössze 2%-ot tesznek ki. A fentieket foglalja össze a 

„lokálpatriotizmus” mértéke (5. ábra).

(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)

Látható, hogy míg Vajtán és Nagylókon a 8. osztályosok többsége kevésbé hajlandó mun-

kavállalás céljából eltávolodni a településről, addig egyes falvak diákjai, mint például a mező-

szilasiak, alsószentivániak illetve ceceiek már kevésbé „lokálpatrióták”. A falvak tekintetében 

valószínűsíthetően az érzelmi kötődés magasabb foka is hozzájárul ahhoz, hogy a diákok nem 

szeretnének túl messze munkába állni szeretett településüktől. Kiemelkedik a sorból a sárbogár-

di diákokra kapott 36-os érték, amely azt mutatja, hogy itt – bár arányaiban az átlagnál többen 

képzelik el boldogulásukat a lakhelyükön – mindent összevetve a 8. osztályosok mégis nagyobb 

távolságokban gondolkoznak, mint bármelyik másik kistérségi településen.
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5. ábra: A nyolcadik osztályosok „lokálpatriotizmusa”
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A középiskolások munkaerőpiaci jövőképe

Az Eötvös József Szakképző Iskola végzősei

A továbbtanulási statisztikákkal korrigált felmérésből kiderült, hogy a Sárbogárdi kistérség 

8. osztályosainak évente körülbelül 10-20%-a folytatja tanulmányait szakmunkásképzőkben. A 

választott iskolák közül azonban nehéz kiemelni egy konkrét intézményt, mivel a fiatalok elosz-

lása elég kiegyenlített – általában 1-2 fő/iskola – a térségi szakmunkásképzők között. A sorból – 

bár kis értékekkel (A legtöbben 2010-ben ezt a szakmunkásképzőt jelölték meg. Az összes je-

lentkezett 3,75%-a kívánta itt folytatni a tanulmányait.) –, de kiemelkedik a seregélyesi Fejér 

Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma, amelyet a felmérésben 

résztvevő diákok a szakmunkásképzők közül a legnagyobb arányban céloztak meg. Az említett 

intézmény az előző években is az elsők közt szerepelt.

Az ide – de általánosságban is mondhatjuk, hogy a szakmunkásképzőkbe – jelentkező fia-

talok elsődlegesen valamiféle szakmát, konkrét szakismeretet kívánnak szerezni. A képzésüket 

az ilyen speciális ismeretek elsajátítását támogatni kívánó intézmények úgy építik fel, hogy ab-

ban a hangsúlyok a konkrét szakmai tudásra, és kevésbé a munkaerőpiacon egyre inkább kere-

sett egyéb ismeretekre (pl. munkajogi ismeretek, idegen nyelv tudás…stb.) kerülnek. Nem meg-

lepő tehát, hogy az egyébként képzett szakemberek szinte egyáltalán nem szereznek számítás -

technikai és/vagy nyelvtudást igazoló papírt. A vizsgált iskolában a 37 végzős diákból mind-

össze 6 rendelkezett alap ECDL-vizsgával, illetve 5-en alapfokú nyelvvizsgával. Ezekkel a hiá-

nyosságokkal a tanulók is tisztában vannak. A csoportok összesítve is csak a számítástechnikai 

ismereteiket, az önéletrajzírást, illetve a csoportirányítással kapcsolatos képességeiket értékelték 

kettesnél jobbra.

Elsőre persze feltételezhető, hogy valójában ezek az ismeretek nem is szükségesek egy jól 

képzett szakembernek, mivel a megszerzett szaktudás biztosítani fogja a további boldogulást, 

amelynek csak rovására menne, ha például a szakmai órák helyett munkajogot oktatnának. Ez 

mindaddig elfogadható álláspont, amíg megáll az a feltevés, hogy a munkaerőpiac igényli, és 

ezáltal képes is maradéktalanul felszívni, hosszú távon hasznosítani az adott szakmával rendel-

kezőket. A válságos időszakok, a szakmák telítődése, illetve a részint ezeknek betudható foko-

zódó munkaerőpiaci verseny azonban kiszolgáltatottá teszi azokat a fiatalokat, akik a munkaerő-

piacon keresett általános kompetenciákkal nem rendelkeznek, hanem „csupán” speciális szak-

mai ismereteket birtokolnak. A munkaerőpiac foglalkoztatói oldalának elemzése ugyanis rámu-

tatott arra, hogy a speciális szaktudás mellett az egyéb kompetenciák (pl. a csapatban való re-

mek boldogulás) elvárása is egyre fokozottabb mértékű.
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Pozitívum, hogy a tanulók közel fele mindenképpen szándékozik tanulmányait folytatni, 

további ismereteket elsajátítani, át- vagy továbbképzésen részt venni, amelyben akár az említett 

iskolában – annak szakközépiskolai részében –, vagy különböző OKJ-s képzéseken is nyílik 

mód. Az ambiciózus diákok így érettségit is szerezhetnek, és akár a felsőoktatásban is folytat-

hatják tanulmányaikat. Ezen tények cáfolják, hogy a szakmunkásképzők végeztével a fiatalok 

többsége már a munkaerőpiacon kívánna boldogulni. A felmérés és a velük folytatott beszélge-

tések egyértelműen igazolták, hogy saját képességeik további fejlesztése, tanulmányaik folytatá-

sa szerves részét képezik jövőbeni terveiknek.

Továbbtanulási motivációik tekintetében első helyen az érdeklődés, az emóciók szerepel-

nek. A megkérdezett fiatalok elenyésző hányadát ösztönözte a pályaválasztásra az, hogy a tanu-

landó szakmára van-e piaci kereslet vagy sem. Ez persze, ha szigorúan gazdasági szempontokat 

veszünk figyelembe, nem előnyös. Ami pozitívumként kiemelhető, az az, hogy ezen a szinten a 

családi tradíciók már messze elmaradnak az általános iskolások körében tapasztalt mértéktől.

A tanulók többsége – mint ahogy azt az általános iskolák esetében is tapasztaltuk – tovább-

ra is optimista, és nagyon várja a továbbtanulást, vagy épp a munkavállalást, amit csupán az ár-

nyékol be számukra, hogy mintegy 40%-uk úgy véli, nem, vagy csak nehezen fog boldogulni 

megszerzett képzettségével. Bár több szakmunkásképzőre kiterjedő elemzések ez esetben nem 

történtek, a seregélyesi tapasztalatok fényében megdőlni látszik az a feltételezés, hogy az ilyen 

típusú intézményekbe a motiváció teljes hiánya, és a tanulók érdektelensége a minőség rovására 

menne.

A 8.  osztályosoknál  kiemelt  figyelmet  kapott  a  „lokálpatriotizmus”  mértékét  kifejező 

mutató. 86-os értékükkel az Eötvös József Szakiskola diákjai a Sárbogárdi kistérség átlagának 

(88,6) szinte tökéletesen megfelelő értéket hoznak, tehát ezen intézmény nem nagyon növeli, de 

nem is igazán csökkenti a fiatalok munkavállalással kapcsolatos hajlandósági, érzelmi mobilitá-

sát.

A munkaerőpiaci jövőkép szempontjából fontos a jövedelmi elvárások alakulása (6. ábra). 

A szakmunkásképzősök esetében  a  várakozások még  reálisabbak,  mint  a  8.  osztályosoknál, 

amely azt sejteti, hogy minél közelebb visz egy adott képzés a munkaerőpiachoz, annál jobban 

körvonalazódik a kép a középiskolások körében a kereseti lehetőségeikről. A családban hallot-

tak visszamondásával szemben a szakmunkásképzősök végzőseinél a szakmában várható bérek 

valószínűsíthető ismerete áll a pontos jövedelmi meglátások, elvárások mögött.
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(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)

A szakmunkások esetében kiemelten fontos felhívni a figyelmet a végzettség munkaerőpia-

ci  értékének folyamatos  növekedésére.  A Sárbogárdi  kistérségben komoly szakmunkáshiány 

uralkodik. A seregélyesi iskolában végzőknek tehát jó munkaerőpiaci kilátásai lennének, amit  

csak az a tény árnyékol be, hogy az említett intézményben nem a térségben leginkább keresett 

építőipari, hanem túlnyomó részt különböző mezőgazdasággal kapcsolatos szakmám kerülnek 

oktatásra. A korábbiakban esett szó a térség mezőgazdaságában lezajló folyamatokról, illetve  

azok munkaerő-keresletre gyakorolt hatásairól. Tekintve, hogy a koncentrált növénytermesztés 

kevés szakmunkást vesz fel, a  mezőgazdasági szakmák esetében a térség kifejezetten telített  

(2010-ben a munkaügyi központ támogatásával mindössze 8 új munkahely született a mezőgaz-

daságban).

A szakközépiskolák végzősei

Az általános iskolások továbbtanulási terveit felmérő kérdőív rávilágított, hogy a Sárbogár-

di kistérség fiataljainak körében két szakközépiskola tart számot az átlagosnál nagyobb érdeklő-

désre. A felmérésben megkérdezett fiatalok 13%-a az Árpád Szakképző Iskolában, míg másik,  

közel 7%-uk a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában szándékozott 

tanulmányait folytatni. Ha a felmérés eredményeit finomítjuk a korábbi évek továbbtanulási sta-

tisztikáinak számaival, kitűnik, hogy ezek az értékek még magasabbak is a fenti százalékoknál.

Az  Árpád Szakképző  Iskolában kevés  diák  szerez számítástechnikai  ismereteit  igazoló 

ECDL-vizsgabizonyítványt vagy nyelvtudását bizonyító nyelvvizsgát. A megkérdezettek közül 

összesen két végzős rendelkezett az előbbi, illetve egy az utóbbi típusú dokumentummal. A fia-

talok tisztában is vannak tudásuk hiányosságaival. A számítástechnikai ismereteiket – átlag – 
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3,1-re, míg az idegennyelvtudásukat az ennél is kisebb 2,8-as értékre becsülő fiatalok, a többi,  

egyébként  középszinten  még  kevésbé  oktatott  kompetenciában  való  jártasságukat  még 

rosszabbnak tartják.

A sorból kilóg 3,7-es értékével az önéletrajzírás képessége, amely főleg annak tudható be, 

hogy a diákok az Árpádban – elsősorban a nyelvtanórák keretében – már megismerkedhettek 

ezen  sajátos  formarendszerű  dokumentum  jellegzetességeivel,  készítési  módjával.  Másfelől 

ilyen dokumentumot napjainkban már azért sem nehéz készíteni, mert ehhez számos sablon, se-

gédprogram áll rendelkezésre, így az önéletrajzírás 4-es ismerete gyakorlatilag jelentheti a meg-

felelő weboldalak elérési útjának tudását is.

Az Árpád érettségire felkészítő képzéseinek fő célja az általános műveltség biztosítása, és 

az ezt igazolni szándékozó érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tudás átadása mel-

lett  az, hogy a szakmai órák keretében megfelelő alapot  biztosítsanak a további,  elsősorban 

OKJ-s szakmai képzéseken való boldoguláshoz. Ennek megfelelően a 61 megkérdezett diák is – 

szakmai tudásának gyarapításával szemben – elsődleges céljának az érettségi megszerzését és az 

azzal való továbbtanulást tartja. A különbség a később tárgyalandó gimnáziumi képzéssel szem-

ben az Árpád esetében a továbbtanulás tervezett módjában ragadható meg (7. ábra).

(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)

A felsőoktatásba csak a fiatalok kisebb hányada készül, és a szakmunkásképzőkben való 

szakma tanulását is jelentősen meghaladja azok száma, akik OKJ-s képzésen szeretnék munka-

erőpiaci  helyzetüket  javítani.  Boldogulásuk egyik meghatározó pontja tehát,  hogy találnak-e 

olyan OKJ-s képzésben oktatott hivatást, amely megfelel a munkaerőpiac rövid és némiképp 

hosszú  távú  elvárásainak  is.  E  tekintetben  kiemelkedő  jelentőséggel  bír  a  Közép-dunántúli 

Regionális Képző Központ, amely intézményről a későbbiekben részletesen lesz szó.
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Az Árpád Szakközépiskola végzőseinek továbbtanulási orientációi
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A jó választás kulcsa a motivációkban lelhető fel. Ha a fiatalok többsége munkaerőpiaci  

tendenciák, és/vagy a piaci kereslet rövid és – amennyire azt becsülni lehet – hosszú távú minő-

ségi és mennyiségi változásainak szellemében döntenének pályájuk mellett, jó eséllyel még egy 

olyan munkahelyhiányos területen is boldogulnának, mint a Sárbogárdi kistérség. A valóságban 

azonban korántsem a hasonló jellegű motivációk a meghatározóak. A fiatalok között elenyésző 

hányadot (0,98%-ot) képviseltek azok, akik jövedelmi és/vagy elhelyezkedési szempontokat tar-

tottak szem előtt. A felmérésben részt vett, és az ide vágó kérdésre válaszolók túlnyomó többsé-

ge (86,3%-a) még mindig – a számos pályaválasztási, orientációs program ellenére – elsősorban 

érdeklődésének,  emócióinak  megfelelően  választ  szakmát,  és  az  elhelyezkedési,  jövedelmi 

szempontok csak esetlegesen és akkor is csak másodlagosan jelennek meg. Mint ahogy az már a 

szakmunkásképzősök körében végzett felmérésben is kitűnt, a középiskolában végző fiatalok 

körében a családi tradíciók szerepe számottevő mértékben csökken. Némiképp javítja a képet, 

hogy – mégha nem is ez volt a meghatározó a döntéseikben – a fiatalok többsége már elgondol-

kozott azon, hogy választott szakmája piacképes-e.

Az Árpád 12. osztályosainak „lokálpatriotizmusa” a maga 75-ös értékével némiképp a Sár-

bogárdi-kistérség átlaga alatt  szerepel.  Ha szigorúan a számokat  nézzük,  akkor  kimondható, 

hogy az említett szakközépiskola mérsékli a fiatalok munkavállalási hajlandóság szerinti hely-

hez kötöttségét. Mindezek ellenére, mivel a változás relatíve kicsi, jelentős „lokálpatriotizmus” 

csökkenés nem tapasztalható.

A Deák Ferenc Szakképző diákjai sok tekintetben igen hasonló helyzetben vannak Árpádos 

társaikhoz. A nyelvvizsga és az ECDL-vizsga az ő körükben sem jellemző (mindegyikből csak 

egy fordult elő a vizsgált osztályban), egyéb képzettségeiket pedig hasonlóan borúsan látják. A 

szakközépiskolai osztályok esetében a Deákban is hasonló prioritások élnek, az érettségire való 

felkészítést kitüntetett célnak, de a szakmai ismeretek átadását is fontosnak tartják. Mindezek 

ellenére a végzősök továbbtanulási céljai némiképp eltérnek az Árpád 12. osztályosai körében 

tapasztaltaktól (8. ábra).
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8. ábra

A Deák Szakközépiskola végzőseinek továbbtanulási orientációi
(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)
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A diákok jelentős hányada (közel ötöde) egyáltalán nem akarja folytatni tanulmányait, míg 

a felsőoktatásba csak alig több mint 10% készül. A Deák Ferenc végzőseinek közel kétharmada 

valamilyen OKJ-s képzésen szeretné tudását pallérozni, és csak kisebb részük kíván akár szak-

középben, akár szakmunkásképzőben szakmát tanulni. Bár az eredmény eltérő, a motivációk te-

kintetében nincs sok különbség a két középiskola végzősei között. A fiatalok többsége ez eset-

ben is érdeklődéseire, emócióira támaszkodik, szemben a piac elvárásaival, a jó anyagi kilátá-

sokkal. A megkérdezettek 1,5%-nál jelent meg az orientáció okaként a jó elhelyezkedési esély, a  

reményteli munkaerőpiaci kilátások. A deákos 12. osztályosok „lokálpatriotizmusa” 73-as érté-

kével mindössze 2 ponttal kisebb az árpádosokra számítottnál, így jelentős munkavállalási haj-

landóságbeli mobilitás növekedésről esetükben sem beszélhetünk.

A jövedelmi  várakozások  szempontjából  a  szakközépiskolások  középutat  jelentenek  a 

szakmunkásképzősök és a gimnazisták között (9. ábra). A magasabb, esetenként 200 ezer forin-

tot meghaladó bérre számítók aránya már jóval nagyobb, mint az előző csoportnál, de még nem 

haladja meg a gimnazistákét.

A szakközépiskolákban szerezhető papírok piacképességét az oktatott szakmák differenci-

áltsága miatt nehéz felbecsülni. Amennyiben csak érettségit – és szakmát nem – szereznek a 

munkaerőpiacra kilépő fiatalok, a lehetőségek igen korlátozott voltával, komoly elhelyezkedési 

nehézségekkel nézhetnek szembe.
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9. ábra

Az Árpád és a Deák Ferenc Szakközépiskola diákjainak jövedelmi elvárásai

(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)
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A Petőfi Sándor Gimnázium végzősei

A Sárbogárdi kistérség 8. osztályosainak körülbelül 30-40%-a kívánja tanulmányait gimná-

ziumban folytatni. Jelentős számban voltak azok, akiknél a Petőfi Sándor Gimnázium kerül az 

első helyre. A vizsgált 8. osztályosok 26%-a is ezt az intézményt célozta meg, amely – figye-

lembe véve, hogy 35,5%-uk készült gimnáziumba – egyértelműsíti annak térségben betöltött 

szerepét, fontosságát.

Az említett intézményben elsősorban az oktatói gárda, de a tanuló fiatalok is kiemelt fi-

gyelmet fordítanak mind a számítástechnikai, mind az idegen nyelvi ismeretek magas szintű át-

adására, elsajátítására, illetve arra, hogy ezekről a tanuló lehetőleg legkésőbb a 12. osztályban 

bizonyítványt is szerezzen. A sikert igazolja, hogy az idén végző, jelenleg a 12. osztály padjait  

koptató fiatalok közel 90%-a rendelkezik valamilyen típusú (alap vagy teljes) ECDL-vizsgával 

(10. ábra).

A szerzett nyelvvizsgapapírok száma és típus szerinti megoszlása is erősíti a fenti képet. A 

12. osztályosok 63,83%-a rendelkezett nyelvvizsgával, amelynek meghatározó hányada közép-

fokú, és csak kisebb része volt alapfokú. Az iskola kiemelten kezeli a nyelvoktatást, amit a pár  

éve működő nyelvi előkészítő osztály és az emeltszintű idegennyelv óraszám is igazol. A tren-

dekhez, munkaerőpiaci elvárásokhoz igazodó nyelvi képzés sikerét tükrözi, hogy minden évben 

páran már felsőfokú nyelvvizsgapapírt is szereznek (11. ábra).
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10. ábra

Az ECDL-vizsgák megoszlása a Petőfi Sándor Gimnázium végzőseinek körében

(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)
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A fiatalok persze tisztában vannak ilyen jellegű ismereteik mélységével, amit igazol, hogy 

összességében mind idegennyelvi, mind számítástechnikai tudásukra négyeshez közeli értékeket 

adtak. Véleményük szerint a jog – ez esetben elsősorban a munkajog –, illetve a pályázatírás áll  

tőlük a legtávolabb. Ennek oka, hogy a középfokú oktatásban – de az esetek többségében a fel-

sőoktatásban sem – helyeznek kellő hangsúlyt erre a területre.

A jogi és a pályázatírási ismeretek középfokú oktatásból való kitaszított jellegével szemben 

a csoportirányítás, csapatban boldogulás sőt egyes iskolákban az önéletrajzírás is egyre nagyobb 

hangsúlyt kap. Előbbire elsősorban a különböző csoportbontásban végzett feladatokban, utóbbi-

akra a nyelvtanórák keretében tehet szert az ifjúság. A Petőfi Sándor Gimnáziumban ezen isme-

reteiket közepesre értékelték a diákok, amely igazolja, hogy bár megjelenik a tantervben az ide 

kapcsolódó anyag, a hangsúlyok nem ezeken a területeken vannak.

A fentiekből, az iskola jellegéből és a képzés felépítéséből következik, hogy az itt végzett 

fiatalok kompetenciái pont ellentétes jellegűek és irányúak, mint a másik pólust képező szak-

munkásképzők végzőseié. A gimnáziumot befejező 12. osztályosok ugyanis szakma és speciális 

szakismeret nélkül, de a munkaerőpiacon értékelt egyéb kompetenciák magasabb fokú birtoklá-

sával kerülnek ki az intézmény falai közül. Ahhoz persze, hogy a munkaerőpiacon való helytál -

lás sikeres legyen, nekik – a szakmunkásképzőben végzett fiatalokkal ellentétben – nem az álta-

lános ismeretek megszerzése, hanem speciális szaktudás elsajátítása, valamiféle szakma meg-

szerzése az elengedhetetlen lépés.

Erre – bár a különböző OKJ-s, felsőfokú szakképzések és szakmát adó iskolák is rendelke-

zésre állnak – az említett intézmény diákjai gyakorlatilag 99,9%-ban a felsőoktatásban való to-

vábbtanulást látják megoldásnak. Ebből kifolyólag már következik, hogy ugyanekkora százalék 

további tanulmányokat is szándékozik folytatni, azaz az érettségivel való munkavállalás szinte 

senkinek sem célja, gyakorlatilag fel sem merül.
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11. ábra

A nyelvvizsgák megoszlása a Petőfi Sándor Gimnázium végzőseinek körében

(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)
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A munkaerőpiacon való  jövőbeni  boldogulás  megalapozása  ezen  a  ponton  két  tényező 

függvénye. Az első a megfelelő, piacképes ismeretet adó felsőoktatási intézmény, kar, szak ki-

választása, míg a második az idevaló bejutáshoz szükséges pont megszerzése, az érettségi sike-

res teljesítése. A Petőfi Sándor Gimnázium diákjai esetében előbbi még mindig elsősorban emo-

cionális alapon történik. Bár a munkaerőpiaci boldogulás szempontjából nem feltétlenül szeren-

csés – kivétel, ha a diák azt szeretné csinálni, ami véletlenül keresett is a munkaerőpiacon –, a  

diákok fő érve a pályaválasztásuk mellett, hogy ez érdekli őket. Elenyésző hányad alapozza te-

hát döntéseit a munkaerőpiaci viszonyokra, statisztikákra, elemzésekre.

Árnyalja a képet, hogy a diákok közel fele valamiféle hangzatos, úgynevezett karrierszak-

ma iránt érdeklődik, amely gyakorlatilag emocionális alapon tesz egyenlőségjelet a megszerzett  

ismeret piacképessége és az érdeklődési kör közé. Egy mondattal tehát, a karrierszakmák siker-

rel kecsegtető képe nem a munkaerőpiac keresleti-kínálati viszonyai alapján, hanem pusztán a 

nagy valószínűséggel várható jó egzisztenciák biztosítottságának emocionális behatása miatt te-

reli a fiatalokat piacképes szakmájuk irányába. Ez persze jó, de van egy alapvető buktató benne, 

ami a karrierszakmák munkaerő-kínálati oldalának tömegesedésével, és ebből kifolyólag a ha-

sonló  végzettségű diplomás munkanélküliek számának emelkedésével  fenyeget.  Mivel  egyre 

többen mennek karrierszakmát tanulni, a megszerzett végzettséggel egyre többen nem tudnak 

majd elhelyezkedni, a munkaerő-keresleti oldal végzettek számának növekedésénél lassabban 

bővülő jellege miatt. Ez a jelenség azonban a középiskolások számára nem, vagy csak jelentős 

időeltolódással válik ismertté, amely a diplomás munkanélküliség további növekedését válthatja 

ki.

A másik oldal az érettségi sikeres teljesítése. Itt a fő kérdés – mivel a Petőfi Sándor Gimná-

ziumban a kétszintű érettségi bevezetése óta még mindenkinek sikerült a középszintű vizsgát le-

tenni – nem ennek teljesítési aránya, hanem az emelt szintű érettségi vizsgák vállalásának a  

mértéke. Ez utóbbi vizsgaszint jelentőségét növeli, hogy napjaink oktatáspolitikai elképzelései a 

felsőoktatásba való bekerülésnél kiemelt szerepet tulajdonítanak ennek a típusnak. A megkérde-

zett 12. osztályosok közel 60%-a vállalkozik valamilyen tárgyból emelt szintű érettségire (első-

sorban humán területen), ami megint csak pozitív.

Végezetül felmerül a kérdés: bár hasznos a diploma, vajon mennyire van igény egy olyan 

fejletlen térségben, mint a Sárbogárdi kistérség a hasonló szintű szakmával rendelkezőkre? A 

válasz a munakaerőpiac keresleti  oldalának területi  elemzésénél került  részletezésre.  Ami itt 

tisztázandó, az az, hogy az említett csoport, tehát a 12. osztályos gimnazisták – érzelmi mobili-

tásukat tekintve – mennyire alárendeltek a helyi munkaerő-keresletnek, a fennálló munkaerőpia-

ci viszonyoknak. Ennek egyik kifejeződése a „lokálpatriotizmus” mértéke, amely a korábbiak-

kal szemben meglepő jelenséget tár fel. A gimnazistákra kapott 15-ös érték kifejezi, hogy a cso-
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port jóval mobilisabb – munkavállalási szándékait, terveit tekintve – a térségi átlagnál. A Petőfi  

Sándor Gimnáziumba járó gimnazisták esetében tehát az érzelmi kötöttség – már ami az elhe-

lyezkedési szándékokat illeti – gyakorlatilag elenyésző a térséggel kapcsolatban.

A 12. osztályosok jövedelmi elvárásainak tekintetében (12. ábra) érdekesség a 200 ezer fo-

rintos havi bruttó jövedelmet meghaladó kategória tömeges megjelenése, amely tekintve, hogy a 

legtöbben felsőfokú végzettséget kívánnak szerezni még reális is lehetne, ha az e mögötti érté-

kek nem szaladnának el az esetenként egymillió forintot is meghaladó havi bruttó jövedelmek 

fölé. Hogy miért nincs tisztában várható bérével a végzős gimnazisták többsége, annak hátteré-

ben számos dolog állhat. Gyanítható, hogy mivel távol vannak még a munkavállalástól, nem 

foglalkoztak behatóbban a kérdéssel, így a jövedelmi viszonyok sem ismertek előttük. Másik le-

hetséges ok, hogy – elsősorban a karrierszakmákat választók esetében – az adott munkakör re-

kordfizetései jutnak el a többséghez, így nem az átlag, hanem a csúcsfizetések jelennek meg el -

várásként. A csoport optimizmusából túlzott bizakodásra és irreális jövedelmi elvárásokra is le-

het következtetni.

4. KÖVETKEZTETÉSEK

A kistérség vállalkozásainak igényeivel kapcsolatban kiderült,  hogy azok számára,  akik 

helyben  akarnak  elhelyezkedni,  a  nyelvismerettel,  illetve  a  számítástechnikai  ismeretekkel 

szemben a szakma, illetve különféle speciális szakismeretek jelentenek valódi előnyt. Kiemelten 

fontosnak tartott kompetencia a csapatban való jó boldogulás, illetve a tanulékonyság. Ezzel  
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12. ábra: A Petőfi Sándor Gimnázium diákjainak jövedelmi elvárásai

(Szerk.: Alpek B. L. 2011. Adatok forrása: Kérdőíves vizsgálat)
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szemben a klasszikusan hasznosnak tartott nyelvismeret és a számítástechnika tudás, csak akkor 

realizálódik valódi előnyként a térségben, amennyiben ahhoz a kvalifikált – főleg távolabbi – 

munkahelyek eléréséhez szükséges megfelelő mobilitási fok is társul.

Kiderült továbbá, hogy a pályakezdőkkel kapcsolatban a fő foglalkoztatóknak nincsenek 

kifejezetten ellenérzéseik, de a munkaerő keresésénél a gyakorlatot sokszor előnyként aposztro-

fálják, amelynek eredményeként – mivel a munkaerő-kínálat nagyon gazdag – a pályakezdők 

számára nehezebbé válik a munkahelyek elnyerése. Mivel az ismeretlen, kezdő munkaerő beta-

nításából, a megfelelő munkakultúrára neveléséből komoly hátrányai származhatnak a különbö-

ző cégeknek, ezért a gyakorlattal nem rendelkezők integrálására különböző belső módszereket 

dolgoztak ki (pl. a Paksi Atomerőmű esetében az erőmű képzésein elsajátítható a megfelelő gya-

korlat).

A leendő pályakezdők csoportjának vizsgálata során kiderült, hogy a fiatalok legerősebb 

ismeretei számítástechnikai jellegűek (az ECDL-vizsgák terén a sárbogárdi, az alapi és a cecei  

általános iskolák emelkednek ki), míg általános iskolában a nyelv, a csoportirányítás és a csapat-

ban boldogulás, illetve az önéletrajzírás terén tanúsított jártasság egyáltalán nem jellemző. A kö-

zépiskolákban iskolatípusoktól  függően jelentős eltérések vannak.  Míg a  szakmunkásképzők 

diákjai elsősorban szakmai ismeretek terén állnak, jól, addig a gimnáziumban épp ellenkezőleg, 

az egyéb kompetenciákban remekelnek a fiatalok. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a szakkö-

zépiskola a legtöbb tekintetben középutat jelent. A munkaerőpiac szempontjából kiemelten fon-

tos a gyakorlat megléte, amelyre a legnagyobb szüksége a különböző szakmákat tanuló fiatalok-

nak van.

A továbbtanulási motivációk között általános iskolában a család javaslata, illetve az emóci-

ók játszanak kulcsszerepet, míg középiskolában egyértelműen utóbbiakon van a hangsúly. Je-

lentős probléma, hogy a leendő pályakezdők körében a munkaerőpiac folyamatai vagy nem is  

ismertek, vagy csak elenyésző hányadnál képviselnek döntő szempontot a pályaválasztásnál. A 

tanácsadások nem hatnak kellő mértékben a fiatalokra, amit igazol, hogy minden iskolatípusban 

elenyésző hányad (kevesebb, mint 10%) dönt ezek hatására. 

A továbbtanulás irányát tekintve a 8. osztályosok legnagyobb arányban a szakközépiskolá-

kat választják. A legkisebb érdeklődés az egyébként egyre piacképesebb ismeretet adó szakmun-

kásképzők iránt mutatkozik. Fontos tény, hogy – szemben a sztereotípiákkal – a szakmunkás-

képzők végzőseinek is több mint a fele tervezi, hogy tanulmányait tovább folytatja. A szakkö-

zépiskolások elsősorban OKJ-s képzéseken, míg a gimnazisták 99%-ban a felsőoktatásban sze-

retnék tanulmányaikat folytatni.
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A „lokálpatriotizmus” tekintetében kirajzolódik egy város-falu, illetve egy gimnázium-e-

gyéb középfokú oktatási intézmények törésvonal, mindkét esetben előbbiek javára. Míg a köz-

ségek esetében ennek hátterében az otthon szeretete játszotta a fő szempontot, utóbbinál erről – 

tekintettel arra, hogy az egyes intézmények diákjai számos különböző településről jöttek –, nem 

lehet beszélni.

A problémák hátterének pontosabb ismeretében néhány megoldási javaslat került megfo-

galmazásra. Ezek közül a legfontosabbak:

• Az általános iskolákban a lexikális tudás fejlesztése mellett kiemelt hangsúlyt 

kéne fordítani a középiskolában való hatékony boldogulás megalapozására, az 

általános kompetenciák (szövegértési, logikai készség, hatékony tanulási mód-

szerek megtanítása) elsajátítására.

• Vissza kéne adni a szakmunkásképzők és a szakmák presztízsét.

• A fiatalok érzelmeire hatva kellene terelni őket a hiányszakmák irányába, pél-

dául a szakmák képviselőinek életszerű előadásaival.

• A szakmunkásképzőkben a legfontosabb feladat, hogy egy stabil bázistudást ad-

janak a fiataloknak, amelyre a későbbiekben a technika/technológia fejlődésé-

ből eredő új elsajátítandó ismeretek ráépíthetők.

• Minden iskolatípusban figyelmet kéne fordítani a munkaerőpiacon értékelt álta-

lános ismeretek, kompetenciák pallérozására.

• Támogatásokkal, ösztönzőkkel lehetne segíteni a foglalkoztatók és a képzésben 

résztvevő diákok gyakorlatszerzési célú együttműködését.

• A munkavállalás nehézségeivel,  a  munakerőpiaccal meg kellene ismertetni  a 

fiatalokat.

• A szakközépiskolások hatékony boldogulásához is elengedhetetlen valamilyen 

szakismeret elsajátítása, így ezt, ha lehet, adott intézmény falain belül minden-

képpen célszerű megtenni.
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TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ 
OKTATÁS-INNOVÁCIÓ KUTATÁSBAN

BORNEMISZA IMRE – KOPÁRI LÁSZLÓ – PÓSFAYNÉ BAKOTA ÉVA

1. BEVEZETÉS

A felsőoktatásban a távoktatás – mint képzési forma – a Gábor Dénes Főiskola informati-

kus mérnökképzésével jelenik meg Magyarországon, 1992-ben. A távoktatás innovációként is 

értelmezhető, amelynek első tudományos leírása (SCHUMPETER, J. A. 1980) egybeesik a Gábor 

Dénes Főiskola alapításával Budapesten. A HÄGERSTRAND-i (1952) értelemben vett diffúziós fo-

lyamat első innovációs központjai Budapest mellett Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, 

Zalaegerszeg. A következő tanévekben egyre több városban jön létre innovációs központ, behá-

lózva az ország területét. A vizsgált időszak első 7 évében folyamatosan emelkedik az innováci-

ós központok száma, megközelítve az ötvenet. Ennek hatására országosan és a határon túli ma-

gyarlakta területeken is jelentős konzultációs központhálózat jön létre. Az 1994/1995-ös tan-

évig, a működés harmadik évéig már 27 innovációs központ alakul, ezek egyike a Gábor Dénes  

Főiskola Kecskeméti Konzultációs Központja, a továbbiakban GDF-KKK. Az innovációs köz-

pontok számának növekedése újabb és újabb, központi szerepet betöltő település bekapcsolódá-

sának az eredménye. A kutatás adatai azt mutatják, hogy a vizsgált időszak alatt, az innovációs 

központok számának és a hallgatói létszám folyamatos növekedése után csökkenés mutatkozik.

Reményeink szerint a térképi megjelenítés és az azon alapuló szakértői vizsgálat rávilágít  

arra, hogy milyen tendenciák hatottak a konzultációs központok diffúziós folyamataira, a hall-

gatói létszámváltozásra. A kutatás során merült fel az igény, hogy a hallgatói nyilvántartást ala-

pul véve készüljön egy idősoros elemzés is.

A felsőoktatás hazai képzési rendszerében a kilencvenes évek első felében a Gábor Dénes 

Főiskola úttörőnek számít, mind az alapítást, a működtetést biztosító tulajdonosi forma, mind az 

informatikus mérnökképzés távoktatási képzési forma tekintetében.

A rendszerváltást követően a gazdasági változások eredményeként felerősödik az informa-

tikai tudással rendelkező szakember iránti igény, amelyhez a meglévő hazai felsőoktatás ebben 

az időszakban a kevés kivételtől eltekintve nem képes alkalmazkodni. Ekkor nyílik meg a jog-

szabályi lehetőség arra is, hogy az állami felsőoktatás mellett megalakulhassanak a magán felső-

oktatási intézmények, többek között a Gábor Dénes Főiskola is. Az induló szak, az informatikus 

mérnökképzés jól mutatja a piaci igényekhez való gyors alkalmazkodást. A távoktatási módsze-
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ren alapuló oktatás-tanulás, a konzultációs központok hálózatának folyamatos terjedése teszi le-

hetővé, hogy a tanulni vágyó hallgató a számára leginkább előnyös, a lakhelyéhez vagy munka-

helyéhez legközelebbi konzultációs központot választhassa.

Kutatásainkat a Gábor Dénes Főiskola oktatás-innovációjának első 12 évére vonatkozóan 

hagyományos, manuális módszerekkel végeztük. Az adatmennyiség évenkénti növekedése és az 

egyre  több vizsgálati  szempont  felmerülése  miatt  térinformatikai  módszerek  alkalmazásának 

igénye vetődik fel. E módszer alkalmazásával lerövidül az adatfeldolgozásra és térképi ábrázo-

lásukra fordított idő, és az ábrákon könnyebben válnak felismerhetővé, elemezhetővé az okta-

tás-innováció térbeli és időbeli dimenzióinak összefüggései. Az új módszer kidolgozása és hasz-

nálata a kutatást időben hatékonyabbá tette, és lehetőséget adott Magyarország más, település-

szintű statisztikai adatainak feldolgozására és térképi ábrázolásukra.

2. A TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK

ELŐZMÉNYEI

A Gábor Dénes Főiskolát legtöbbször csak a távoktatási módszer tanulás-tudás folyamata 

szempontjai szerint vizsgálták. 1992 óta, az informatikus mérnök távoktatási képzés indulásától 

kezdve a konzultációs központoknak jelentős szerepe van a vidéken élő, a felsőoktatást nehezen 

elérő, tanulni szándékozó lakosság képzésében. A konzultációs központok működése jelentősen 

hozzájárul az adott település fenntartható fejlődéséhez, a térség gazdasági potenciáljának növe-

kedéséhez, a tudásalapú társadalom feltételrendszerének kialakulásához. A fenti tényezők tekin-

tetében véleményünk szerint fontos a tanulás-tudás központok elhelyezkedésének, térszerkeze-

tének vizsgálata.

Kutatásainkban először a GDF-KKK területi elhelyezkedését és az oktatás-innováció fo-

galma szerinti jelentőségét vizsgáltuk meg a dél-alföldi régióban, a kutatási időszak alatt bekö-

vetkezett változásokra keresve magyarázatot. Adataink alapját a GDF-KKK eredményei szol-

gálták, amelyek számítógépes feldolgozása, rendezése MS-Excel segítségével, viszonylag prob-

lémamentesen történt, a kapott adatok térképi megjelenítése azonban időigényes feladat volt. Az 

adatok térképi megjelenítését Corel Draw szoftverrel végeztük, de a hallgatókat küldő települé-

seket előtte papír alapú munkatérképeken kellett megkeresnünk, majd azt ránézésre azonosítot-

tuk be a digitalizált térképpel. Nehezítette a kutatást az is, hogy ezzel a módszerrel csak egyféle 

ábrázolásmódra voltunk képesek, és a kutatás folyamán felmerülő új szempontok szerinti térké-

pet nem tudtunk azonnal előállítani.
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Először csak a hallgatókat küldő települések területi elhelyezkedését, és e településekből a 

GDF-re jelentkezett hallgatók létszámát elemeztük, illetve a kutatási időszak alatt ezen adatok-

ban bekövetkezett változásokra kerestünk magyarázatot. Az ilyen jellegű adatok feldolgozására 

és a szemléletesebb, több szempontú ábrázolására először MILICS G. (2004) használt térinforma-

tikai módszereket. Hasonló metodika szerint került sor az erdei iskolák területi elhelyezkedésé-

nek  és  forgalmuk  szerinti  jelentőségének  vizsgálatára  is  (BORNEMISZA I.  –  KOPÁRI L.  2006; 

BORNEMISZA I. – KOPÁRI L. – PÓSFAYNÉ BAKOTA É. 2007).

A kulturális  innováció  területén  végzett  kutatást  BORSOS Á.  (2009)  értekezése  foglalja 

össze, amely a mozik hazai elterjedését, a hálózat alakulásának földrajzi jellemzőit mutatja be,  

nem csupán a mozik számának egyszerű statisztikai adatain, hanem a változások mozgatórugói-

nak feltárásán keresztül.

A GDF-KKK oktatás-innováció vizsgálatához olyan módszer kidolgozására törekedtünk, 

amely lehetőséget ad Magyarország településeire vonatkozó adatok hatékony térképi ábrázolá-

sára településszinten, vagy az adatok összesítésével kistérségi, megyei vonatkozásban is.

3. A KUTATÁS CÉLJA

A kutatás célja egy olyan térinformatikai módszer kidolgozása, amely Magyarország tele-

pülésszintű statisztikai adatait képes pontosan, gyorsan kezelni, azokat térképen szemléletesen 

megjeleníteni.  A további  cél,  hogy a módszert a  kutatás eszközeként  alkalmazva feltárjuk a  

GDF-KKK területi jellegzetességeit az életciklus egyes periódusaiban.

Végső cél a Gábor Dénes Főiskola távoktatási képzési forma elterjedésének innováció el -

méleti modellezése, az innováció terjedésének vizsgálata eltérő kulturális és gazdasági környe-

zetben, az életciklus egyes szakaszait befolyásoló azonosságok és különbözőségek bemutatása.
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4. A KUTATÁS MÓDSZERE

Kutatásainkhoz a GDF-KKK tanulói nyilvántartás létszámadatait használtuk fel, a vizsgált 

12  évre  vonatkozóan.  Tapasztalataink  szerint  aktív  hallgató  a  beiratkozott,  hallgatói  jogvi-

szonnyal rendelkező hallgató – a hallgatói jogviszony feltétele ugyanis nem kapcsolódott össze 

a félév tanulmányi kötelezettségének teljesítési arány számadataival. Kutatásunk során az adott  

tanév októberi létszámadatait vettük figyelembe.

1993/1994 tanévtől a 2004/2005 tanévig a Gábor Dénes Főiskola hallgatói nyilvántartásai 

olyan  formában kerültek feldolgozásra,  amelyekből  pontosan kiderül,  hogy a felvételt  nyert 

hallgató mely településen működő konzultációs központba iratkozott be, illetve mely település-

ről választották konzultációs központként a Kecskeméti Konzultációs Központot. Ezek alapján a 

Kecskeméti Konzultációs Központ vonzáskörzetének vizsgálatát 12 év viszonylatában tudtuk 

elvégezni.

A feladat megoldása az adatbevitellel kezdődött. Az Excel táblázatban kapott adatokat elő-

ször a táblázatkezelőben rendeztük és készítettük elő az importra. Az Access-be betöltött ada-

tokból táblakészítő lekérdezéssel évenként külön táblákat hoztunk létre, hogy majd ne okozza-

nak gondot az adott évben hallgatót nem küldő települések 0 értékei. Ezután ábrázoltuk éven-

ként is és együtt is az érintett településeket (BORNEMISZA I. 2009).

A 12 éves idősor ábrázolásakor a következőket tapasztaltuk:

• az összes települést ábrázolva az egymásra írt településnevek olvashatatlanok (1.  

ábra);

• amennyiben csak  azokat  a  településeket  vesszük figyelembe,  amelyek összesen 

legalább 10 főt küldtek a 12 év során, akkor a településnevek olvashatóan elférnek;

• ha az összes kibocsátó település idősorát ábrázoljuk, akkor a diagramok nehezen 

elemezhetők.

Mint láttuk, az 1. ábra nem szolgál differenciálható információval, az elemzés céljára nem 

megfelelő a túlzsúfolt és olvashatatlan feliratok halmaza miatt. Végül a következő három ábrá-

zolási mód tűnt használhatónak, elemezhetőnek.

A 2. ábra a  GDF-KKK számára hallgatót  kibocsátó összes települést,  egységes méretű 

pontokkal, név nélkül mutatja. A térképen jól látható módon kirajzolódik a GDF-KKK vonzás-

körzete, de a küldő településeket nem lehet differenciálni aktivitásuk szerint, továbbá egységé-

ben kezeli a vizsgált 12 év – egyébként változó – hallgatói létszám adatait. Ebben a megjelení-

tésben az innováció folyamatáról nem nyerünk információt.
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1. ábra:

GDF-KKK vonzáskörzete az 1993/1994-es és 2004/2005-ös tanévek között a hallgatókat adó települések név nélküli 

ábrázolásával, de azok hallgatói számával

(Szerk. Bornemisza I. 2009)



2. ábra

GDF-KKK vonzáskörzete az 1993/1994-es és 2004/2005-ös tanévek között

 a hallgatókat adó települések nevével és azok hallgatói számával

(Szerk. Bornemisza I. 2007)



3. ábra

GDF-KKK vonzáskörzete az 1993/1994-es és 2004/2005-ös tanévek között a hallgatókat adó települések név nélküli 

ábrázolásával

(Szerk. Bornemisza I. 2009)



4. ábra

GDF-KKK-ba az 1993/1994-es és a 2004/2005-ös tanévek között 10 főnél több hallgatót adó települések idősor-

diagramjai

A diagram mellett a település azonosítószáma, majd törtvonal után az adott településről az érintett időszakban érkezett összes hallgatói  
létszám olvasható. Az oszlopdiagram az egyes évek hallgatói létszám-megoszlását mutatja, az adott település összes hallgatójának  

arányában.
(Szerk. Bornemisza I. 2009)
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A 3. ábra jól mutatja a központ és a küldő települések földrajzi helyzetét, valamint követ-

keztetéseket lehet levonni a kibocsátó települések képzés iránti  érdeklődésére. Az elemzések 

gazdasági szempontból is jelentősek, hiszen a tanulás-tudás megszerzése iránti aktivitásból kö-

vetkeztetések tehetők a gazdasági potenciál változására. A nagyvárosok természetesen kiemel-

kedő jelentőségűnek mutatkoznak.

A 4. ábra idősor-diagramján a 10-nél több hallgatót küldő települések láthatók, oszlopdi-

agrammal, azonosító kóddal és küldött létszámmal, a vizsgált tanévek jelölésével. (A települé-

sek kódtáblázatát jelen tanulmányban nem tartjuk érdemesnek mellékelni.) Az adatok ezen ábrá-

zolása teszi lehetővé leginkább az oktatásföldrajzi szemléletű, oktatás-innováció tervezett kuta-

tás kérdéseinek megválaszolását.

5. A MÓDSZER ALKALMAZHATÓSÁGA

Egy-egy településhez tartozó hallgatói létszámadatot több formában ábrázoltuk (1. ábra, 2. 

ábra, 3. ábra), míg végül áttekinthető, szemléletes, jól elemezhető képet (4. ábra) kaptunk. Ezt 

vizsgálva szembetűnő, hogy a hallgatókat küldő települések egyenlőtlen eloszlást mutatnak. A 

térinformatikai módszer alkalmas arra, hogy rövid idő alatt többféle összefüggésben ábrázoljuk 

a meglévő adatokat, így szemléletesen be tudjuk mutatni a hallgatók koncentrálódását az egyes 

területekre, az e területeken lévő központokat és a központokba érkező diákok magas számát.

A módszert  alkalmazva, a meglévő adatok birtokában egyszerűen lehet láttatni a GDF-

KKK-ba beiratkozott hallgatók lakhelyének térbeli elhelyezkedését. Az új technika – az adatbá-

zis és a térinformatikai szoftver közvetlen összekapcsolásának – előnye, hogy az adatok gyorsan 

és rugalmasan ábrázolhatóak. A konzultációs központba érkező diáklétszámmal arányos ábrázo-

lás szemléletesebb képet ad a területi eloszlás egyenlőtlenségeiről. Ez a számítógépes módszer 

nagyságrendekkel csökkenti az adatok megjelenítésére fordított időt. A térinformatika lehetősé-

get biztosít a kutatással kapcsolatosan felmerülő új célok kijelölésére és a kérdések igazolására 

is.
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6. ÖSSZEGZÉS

A GDF-KKK hallgatói  adatainak térinformatikai  elemzéséből  is megállapítható, hogy a 

központ informatikus mérnök képzése jelentős számú hallgatót mozgat meg évente. A kidolgo-

zott módszer segítségével gyorsan ábrázolhatóak térképen ezek a nagyszámú adathalmazok kü-

lönböző szempontok és összefüggésrendszerek alapján, s így könnyen elemezhetőek is.

Térinformatikai módszereket alkalmazva a dél-alföldi régióban a GDF-KKK térszerkezeté-

nek vizsgálatából kiderült, hogy a GDF-KKK hatása Kecskemét körzetében koncentrálódik, s ez 

egybeesik a legtöbb hallgatót kibocsátó település területi elhelyezkedésével, a térség felsőokta-

tási centrumával. Az új módszert használva létszámarányosan kimutatható a GDF-KKK vonzás-

körzete és ezzel együtt a jelentősége. Ezt a vizsgálatot a számítógépes technika alkalmazása nél-

kül csak szintén több hetes munkával lehetett volna elvégezni. Ugyanígy könnyen és gyorsan le-

hetett ábrázolni a GDF-KKK hallgatói létszámának területi összefüggését. A kidolgozott techni-

ka véleményünk szerint alkalmas mindenféle településszintű statisztikai adathalmaz térképen 

történő szemléletes ábrázolására, az adatok közötti összefüggésrendszereket is figyelembe véve. 

Ezt alkalmazva a kutatások adatfeldolgozására fordított idő jelentős mértékben lecsökkenhet. 

Lehetővé válik az adatok több szempont szerinti vizsgálata, a kutatás komplexitásának növelése.

A megelőző kutatások során, manuális feldolgozás esetén – éppen a szerkesztési feladat  

volumene miatt – csak egy egyedi térkép készülhetett el. Az új módszer esetében az adatok elő-

készítése és a legmegfelelőbb ábrázolási mód kidolgozása körültekintést igénylő feladat, de az 

esetleges későbbi változtatási igény, új szempontok bevezetése nem jelenti a teljes munka újra-

kezdését. A vizsgálat céljától függően ábrázolhatók az egyes központok, akár létszámarányosan, 

akár kategóriákba sorolva.

Az adatok térképi megjelenítése a háttérben lévő adatbázison alapszik, így tulajdonképpen 

Magyarország bármilyen, településszintű adatait ábrázolhatjuk. A településeket pontként kezel-

tük, de megfelelő információ-háttér  esetén elképzelhető a külterületi,  illetve belterületi  határ 

szerinti, vagy akár kistérségi ábrázolás is.

A térinformatikai módszer tehát a GDF-KKK térszerkezetének vizsgálatánál láthatóan jó 

eredményt hozott. Bár a térinformatika nem cél, hanem eszköz, de bebizonyosodott, hogy jól al-

kalmazható az ilyen jellegű feladatokra.
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A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ 
ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉNEK 

ESZKÖZE

DARÁNYI VIKTÓRIA
1 - DR. GÁLOSI-KOVÁCS BERNADETT

2 

Abstract: Environment-conscious settlement  development  is  such  a planning and implementation 
activity that is dedicated to the protection of built and natural environment and improves the quality of 
life of the inhabitants. On one hand, laws are framing this activity, and they achieve these goals by de-
termining the commitments of a settlement, on the other hand, national  developmental  documents 
determine those projects that are going to be financed. Apart from these, suggestions are made by in -
ternational and European Union documents, which usually supply demands (such as improvement of 
quality  of  life,  use  of  protecting  and  developing  techniques  of  environmental  elements)  of  such 
conferences and meetings whose main theme was usually some kind of environmental issue. Several  
responsibly thinking local communities, beyond doing all compulsory settlement development tasks,  
announced or joined such new initiatives that take action in improving their environment and there-
fore stand as good examples to be followed. Environment-conscious settlement development, as an 
activity aspiring to be in harmony with nature finally manifests in eco-villages.

1. BEVEZETÉS

Napjainkra a társadalmi értékrendszerbe egyre mélyebben beépülő fogalommá vált a kör-

nyezettudatosság.  Közvetítését  a  társadalmi értékítélet,  a magatartásformák,  a fogyasztási  és 

életviteli változásokban tapasztalhatjuk, melyek alapvető célja, hogy környezetünkre a lehető 

legkisebb terheket  rójuk.  Az  emberek  környezetük  állapotát  településeik  keresztmetszetében 

nap, mint nap látják, a problémákkal itt szembesülnek olyan formában, hogy azzal komolyan 

foglalkozzanak. A környezettudatos fejlesztésekkel elért környezeti állapot javulás a települése-

ket tisztábbá, élhetőbbé, egészségesebbé teszi, ezzel meggyőzve a lakosságot annak fontosságá-

ról. 

Egy 2004 áprilisában elkészült felmérés3 szerint a hazai és a globális környezet állapotát a 

lakosság egyötöde katasztrofálisnak,  további  50%-a  súlyosan problémásnak tartja,  míg  azok 

aránya, akik szerint minden rendben van, elhanyagolható. A környezetkárosító hatások közül a 

lakosság leginkább a tankhajók elsüllyedését  (79%),  a vegyi  üzemeket  (70%),  a szemetelést 

(61%), az atomerőműveket (44%) és a műanyag flakonokat, tasakokat (42%) tartja erőteljesen 

környezetszennyezőnek.  Ezekből  az adatokból kiderül,  hogy a lakosság véleménye szerint  a 

1 geográfus
2 Adjunktus, PTE TTK Földrajzi Intézet, Általános és Alkalmazott Környezetföldrajzi Tanszék
3Cognative és a WWF Magyarország Ökobarométer c. reprezentatív felmérése a 15 évesnél idősebb  
magyar lakosság körében, 2004 április, http://www.cognative.hu/documents/sajto20040608.pdf
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környezetet leginkább károsító tényezők közül a szemetelés és a műanyag csomagolások prob-

lémája – melyek ellen leghatékonyabban települési szinten lehetne fellépni – előkelő helyen 

szerepelnek. 

A környezettudatos településfejlesztés ilyen, és ehhez hasonló problémák megoldását cé-

lozza meg, hogy minden település a jövő nemzedékek számára is élhető környezetet biztosítson. 

Ez az elképzelés összhangban van az Európai Unió fenntartható fejlődést hangoztató elveivel is.  

A megvalósításhoz segítséget nyúlt a települések önkormányzatainak számos jogszabály, fej-

lesztési dokumentum. A konkrét feladatokhoz iránymutatásul az ország a 2008-ban elkészült kö-

zéptávú környezetügyi stratégiája szolgálhat, melyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-

um adott ki. A következő 10-15 év programjait összefoglaló stratégia négy fő fejezetből áll. A 

tárca a „zöld demokrácia” megteremtésével a folyamatos párbeszéd és a környezeti adatok nyil-

vánosságát tűzi ki célul. A tervezet készítői a „környezettudatosság fokozása” című fejezetben a 

lakosság pazarló fogyasztási szokásainak megváltoztatását, a „környezeti minőség” fejezetben 

az erőforrások megőrzését, a „zöld kormányzás” elnevezésűben pedig az állam példamutató sze-

repét hangsúlyozzák.4

Azonban a környezettudatos településfejlesztés nemcsak a környezetvédelmi problémák 

megoldását takarja. Az „élhetőbb környezet” megteremtése azt is jelenti, hogy az emberek jól 

érezzék magukat mindennapi környezetükben. Ezt a zöldfelületek megnövelésével, környezet-

barát játszóterek létesítésével, virágosítással, vagyis a település esztétikai megjelenésének javí-

tásával lehet elérni. 

A tanulmányban  a  környezettudatos  településfejlesztés  történetének  ismertetésére  kerül 

sor, bemutatjuk azokat a településpolitikai irányvonalakat, amelyek a nemzetközi és közösségi 

ajánlásokban,  illetve hazai  jogszabályokban,  fejlesztési  programokban kötelezettséget,  illetve 

útmutatót adnak a települések környezettudatos fejlesztésére. Példaértékű kezdeményezésekként 

a települések környezetük javítása érdekében számos szövetséget alkotnak, néhány ilyen fontos 

társulás mellett ökofalvak ismertetésére is sor kerül. 

4 http://www.kvvm.hu/cimg/documents/KVVM_STR_cimlapos.pdf
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2. A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS FEJLŐDÉSE, 
MEGJELENÉSE A KORAI ELKÉPZELÉSEKBEN

Az ember megjelenése óta fokozatosan alakítja át természeti környezetét, a mezőgazdálko-

dással és a letelepedéssel kezdődően több-kevesebb hatást gyakorolva rá. Az ipari forradalom, 

ami közvetlenül a népességrobbanáshoz, az urbanizációhoz majd azokon keresztül a globális 

környezeti válsághoz vezetett, csupán e folyamat felgyorsulását jelentette. Globális környezeti 

válság az egész Föld területét, lakosságát és élővilágát érinti: a környezetszennyezés hatására az 

ózonréteg csökkenése, az esőerdők pusztulása, a globális felmelegedés, az óceánok szennyező-

dése, a fosszilis energiahordozó készlet kimerülése stb. A folyamat a 20. század második felére 

ért el olyan szintre, amely már az emberiséget magát fenyegeti.

A települések fejlesztésekor már az ókorban is számos környezettudatos gyakorlatot alkal-

maztak, mint pl. a városokat igyekeztek déli  lejtőkön kialakítani, hogy minden ház elegendő 

napfényhez jusson, az épületek kétszintesek voltak az északi traktusban és egyszintesek a déli  

oldalon, így a déli oldali tetőteraszt védték a hideg északi szél ellen (1. ábra). Kelet-nyugati 

irányban széles utcákat alakítottak ki, amelye-

ken keresztül a nyári melegben a nyugati szél 

ki tudta szellőztetni a várost. Észak-déli irány-

ban keskeny áttörések voltak a tömbök között, 

amelyek az esővíz gyors elfolyását biztosítot-

ták. A város határát a terephez igazították, így 

a város, szabályos alaprajza ellenére, szerves 

egységet alkotott a környező tájjal.

A középkor végéig a település és a ter-

mészeti környezet közti szoros kapcsolat meg-

maradt, mivel a városok növekedésének kor-

látot szabott az ellátás és a közlekedés (2. áb-

ra). A megújuló energiaforrások közül a vízi- 

és szélmalmok sokoldalú hasznosítása, az eső-

víz ciszternába gyűjtése, az ürülék trágyaként 

való hasznosítása mellett alapvető fontosságú 

volt a városon belüli  zöld területek (templo-

mok, kolostorok, kórházak, szeretetházak stb. 

kertjei) levegőtisztító hatása.

3

1. ábra

Priene, épült az i.e. 4. században

A görög Hippodamoszi rendszer szigorú  
geometriája ellenére jól kihasználta a domborzat és  

tájolás lehetőségeit.
(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)
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A túlzsúfoltság,  túlnövekedés 

akkor következett be, amikor a mű-

szaki fejlődés látszólag legyőzte a 

természet  adta  korlátokat.  A kor-

szak kezdetén a városok nem ter-

jeszkedtek fél mérföldnél (kb. 800 

méter) messzebbre a központtól. A 

fokozódó zsúfoltság,  a  távolságok 

növekedése,  a  közlekedés  és  ipar 

okozta zaj, a növekvő légszennye-

zés hatására fokozódott az igény a 

természetes környezettel való köz-

vetlen kapcsolat újrateremtésére. A 

XIX. század vége felé a városren-

dezési tervek már zöld ékekkel és 

zöld gyűrűkkel próbálták fellazíta-

ni a város testét, illetve a települést 

kiléptették  a  természetbe  (villák, 

kertvárosok, „zöldbe ágyazott lakótelepek”). Ezáltal viszont a még korábban érintetlen termé-

szeti környezetben a város környezetromboló hatásai is tömegesen megjelentek. A veszélyek 

felismerése után születtek javaslatok a problémák megoldására (utópia, falanszter, ipari falvak 

stb.) de hatásuk minimális. Alapvető változást a XX. század fordulóján a kertváros-mozgalom 

hozott, mely élhetőbb, emberségesebb környezetet kívánt teremteni a lakóknak, illetve a szubur-

banizáció. Az intézkedések ellenére a probléma csak tovább fokozódott, a város szennyének fő 

befogadója lett a városon kívüli környezet, ahonnan viszont a források elszívása történt meg. 

Szintén a környezettudatosság jegyében, illetve a városi levegő javítása érdekében alakítot-

tak ki a XIX. századi városrendezések parkokat, fasorokat a belvárosban, a szennyezett levegő, 

a zsúfoltság okozta járványveszély, a forgalom okozta zaj hatásainak mérséklésére, miközben a 

külvárosok lassan felemésztették a város körüli erdőterületeket, legelőket, gyümölcsösöket (3.  

ábra).

A csatornázás ugyan enyhített a városok higiéniai gondjain, viszont megindult a folyók, a 

talaj, illetve a vidék rohamos szennyezése.

A kertváros, mint koncepció a város és környezetének az ókori városokhoz hasonló szoros 

viszonyát tűzte ki célul. A XIX.-XX. század fordulóján körül kidolgozott modell (E. HOWARD) 

egyaránt szolgálta az emberi és a természeti környezet védelmét. Howard kertvárosa önellátó te-

4

2. ábra

A középkori város szoros kapcsolatot tartott fenn a 

mezőgazdasági kultúrtájjal

(forrás: SZÁNTÓ K.–F. HOLÉNYI M. 1995)
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lepülés,  saját  mezőgazdasági  területekkel 

és iparral, minimálisra csökkentve a nagy-

távolságú  közlekedést,  szállítást.  A város 

méretét korlátozza, a városok határára he-

lyezett körvasúttal próbált a növekedésnek 

gátat szabni, és a vasúton kívüli zöldterüle-

teket a beépítéstől megvédeni. A koncent-

rikus kialakítású város súlyvonalában van-

nak a hétköznapon használatos közfunkci-

ók (és nem a központban), hogy rövid gya-

loglással mindenki számára elérhetőek le-

gyenek (4. ábra).

Az első megépült kertváros, bár már itt sem 

valósult meg az önellátás rendszere, prototípussá 

vált, és amelytől az elkövetkezendő évtizedek la-

kótelep építkezései egyre inkább eltávolodnak, de 

az 1980-as években újra alkalmazzák.

5

3. ábra

A XIX. századi városrendezés során épült 

sugárutaknak a reprezentációs és közlekedési 

funkciójuk mellett fontos higiéniai szerepük volt

(forrás: SZÁNTÓ K.–F. HOLÉNYI M. 1995)

4. ábra

E. Howard kertvárosának részlete

1.) közigazgatási központ, 2.) központi park,  
3.) parksáv, kereskedelmi és oktatási  

létesítmények, 4.) lakóterületek, 5.) ipari  
üzemek, 6.) vasútvonal

(forrás: SZÁNTÓ K.–F. HOLÉNYI M. 1995)
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A gyorsan születő lakótelepek elrendezésükben egyre kevésbé alkalmazkodtak környeze-

tükhöz  és  végül  már  csak  a  megfelelő  benapozás,  az  átszellőzés  és  az  előírt  zöldfelület--

mennyiség biztosítása kötötte őket valamennyire a természeti adottságokhoz. Ezen elv némileg  

továbbfejlesztett  változatát  építette  meg Le  Corbusier  az  indiai  Chandigarhban (WILHELM Z. 

2008) (5. ábra).

Néhány korai terv, mint pl. Ernst May 1928-ban készült Römerstadt terve és a Vesznyin fi-

vérek által 1930-ban tervezett Kuznyeck szocialista városa, jó példák a topográfia érzékeny ke-

zelésére, illetve a környező táj és a város szerkezeti kapcsolatának megoldására. De ezt a szem-

léletet képviseli a Skandináv országok II. világháború után épült lakótelepei is (6-8. ábra).

6

5 ábra

Le Corbusier rajza a modern városrendezésről (La villa radieuse, 1933)

(forrás: SZÁNTÓ K.–F. HOLÉNYI M. 1995)

6. ábra

Ernst May Römerstadt terve, 1928.

Táji adottságokhoz jól alkalmazkodó lakótelep
(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)
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7. ábra

Kuznyeck szocialista város terve, Vesznyin fivérek, 1930

A várost a környező tájjal összekötő zöldhálózat adja a város „tartószerkezetét”
(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)

8. ábra

Baronbackarna lakótelep, Svédország, 1954

A terv a természeti környezetbe illesztés és a szintben elválasztott forgalmi rend egyik példája
(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)
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A forgalom okozta terhelés tarthatatlanná válása (hatalmas területigény, levegőszennyezés, 

zaj) vezetett új koncepciók kialakításához, melyek a városok „lakhatóvá” tételét tűzték ki célul 

(9. ábra).

Európa szerte számos próbálkozás, terv született az egyre növekvő forgalom negatív hatá-

sainak mérséklésére a városokon belül, ilyen pl. 

1. az 1940-es és 1950-es évek regionális tervei (10., 11. ábra), 

2. az 1960-as években az autóforgalom föld alá helyezése és összefüggő gyalogoszónák 

kialakítása (12. ábra), 

3. a forgalomcsillapítás elve, a holland woonerf (13. ábra), a történeti belvárosok gyalogo-

sítása. 
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9. ábra

C. Stein és H. Wright: Radburn város terve, Fairlawn New Yersey, USA, 1928.

Szintben elválasztott gyalogoshálózat koncepciójának egyik korai példája
(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)
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Az intézkedések ellenére – a védett területe-

ken kívül  – a probléma csak tovább fokozódott, 

úgy, hogy a város szennyének fő befogadója lett a 

városon kívüli környezet, ahonnan viszont a forrá-

sok elszívása történt meg. A 20. század kísérletei, 

hogy a civilizáció, a műszaki fejlődés okozta kör-

nyezeti károk hatását csökkentsék, tulajdonképpen 

e hatások eltolását jelentette térben vagy időben, 

de megszüntetését vagy csökkentését nem.

A civilizáció, a műszaki fejlődés okozta kör-

nyezeti károk globálissá váltak. E problémá-

ra, illetve ezen belül a környezeti válságra az 

1972-es Római Klub jelentése hívta fel a fi-

gyelmet. Majd az első Környezetvédelmi Vi-

lágértekezlet célja az volt, hogy a világ kor-

mányait és közvéleményét közös cselekvésre 

és  szemléletváltásra  szólítsa  fel  a  globális 

környezeti  katasztrófa  elkerülése  érdekében. 

Legnagyobb hatású az ENSZ Környezet és Fejlesztés Világbizottsága (a Brundtland Bizottság) 

1987-ben közzétett jelentése  „Közös Jövőnk” címmel, amely megfogalmazza a „Fenntartható 

fejlődés” elvét és követelményrendszerét. E konferenciákkal egyidőben és azok hatására indul-

nak el először Nyugat-Európában és az USA-ban, majd a világ sok más országában, köztük Ma-

gyarországon is a „környezettudatos társadalom” gyakorlati megvalósításának kísérletei, illetve 

az ehhez szükséges intézményrendszer megteremtése (SZÁNTÓ K.–F. HOLÉNYI M. 1995). Ennek 
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10. ábra

London 1944-ben készült 

városrendezési terve.

A terv meghatározó eleme a „zöld gyűrű” 
(vízszintesen vonalkázott terület)

(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)

11. ábra

A. és P. Smithson: Berlin, 1958

Térben elválasztott összefüggő gyalogoshálózat  
(deck) koncepciója

(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)
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egyik  fontos  szelete  a  fenntartható,  illetve ezen  belül  a  környezettudatos  településfejlesztés, 

mely az élettér természeti és épített elemeinek olyan javítását, megőrzését szolgálja, amely az 

ökoszisztéma és benne az ember egészségének tartós védelmét szolgálja. 

3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – FENNTARTHATÓ 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – KÖRNYEZETTUDATOS 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Településfejlesztés a településpolitikai elképzelések, a település fejlődésének tudatos be-

avatkozással történő befolyásolása, amelynek eredményeként a település mennyiségi („állóesz-

köz-állományának” bővítése) és minőségi többlethez (a település környezeti állapota, települési 

értékek megőrzése, helyreállítása) jut. A településfejlesztés filozófiai alapját, átfogó célkitűzését 

az elmúlt évtized gyakorlata alapján a fenntartható fejlődés eszméje adja. Eszerint a társadalmi  

igényeket a fizikai (épített és természeti) környezet értékeinek megőrzésével és továbbfejleszté-

sével, gazdaságilag is hosszú távon fenntartható (megvalósítható, működtethető, finanszírozha-
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12. ábra

Koppenhága „ötujjas” terve, 1947

A terv gerincét a sugárirányú gyorsvasúthálózat és a városközpontig behatoló zöld ékek adják
(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)
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tó) módon kell kielégíteni. A fenntartható településfejlesztés megvalósításának az ügye a társa-

dalom valamennyi rétegét, csoportját érinti, sikeressége egyszerre függ a tervezők és a lakosság 

hozzáállásától (HAJNAL K. 2006A). A fenntartható településfejlesztés lényeges eleme, a környezet 

minőségének javítása különösen fontos a lakosság általános jóléte és az egészséges gazdasági  

fejlődés szempontjából. 

A környezettudatos településfejlesztés mindazon, a településre kiterjedő tervezési és meg-

valósítási tevékenységek összessége, amelyek a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti 

viszonyainak javítását, a természetes és épített környezetének védelmét szolgálják. Ilyen a kör-

nyezeti infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, mely magában foglalja a szennyvízkezelés, ivó-

vízminőség javítását, a hulladékgazdálkodást, a légszennyezés csökkentését, megszüntetését, a 

védett természeti értékek és területek megőrzését, a természeti kockázatok és katasztrófák meg-

előzését, illetve az intézményrendszer kialakítását. Mindezen intézkedések megvalósítása előse-

gíti az életminőség javulását. A környezettudatos településfejlesztés tágabb értelemben azt is je-

lenti, hogy a település működése során csak annyi erőforrást használjon fel, amellyel nem lépi át 

az eltartóképesség határát. Azaz a település ökológiai lábnyoma kisebb, vagy azonos legyen az 

eltartó térség (egy táj, egy ország) ökológiai kapacitásával.

4. KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A NEMZETKÖZI 
DOKUMENTUMOKBAN 

Az első jelentős dokumentum, mely megfogalmazta a várostervezés új alapelveit, az 1941-

ben Le Corbusier által megjelentetett „Athéni Charta”. A város funkcióinak térbeli elkülönülése 

az alapja, így a lakóterületek egészséges környezetének, a zöld területek megmaradásának, az 

ipari területek környezetszennyező hatásának csökkentését fogalmazta meg. 

Az 1992-ben a Rió-i ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott „Agenda 21” a 

településfejlesztés feladatait tartalmazza: „az emberi települések társadalmi, gazdasági és kör-

nyezet-minőségének, valamint minden ember, elsősorban a városi és vidéki szegények, munka-  

és életkörülményeinek a javítása”. 7. fejezete foglalkozik a fenntartható településfejlesztéssel, 

melynek legfontosabb céljai:

• mindenkinek legyen megfelelő lakása (7.9); 
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13. ábra

A holland woonerf elvi sémája

1.) járdaszegély vége
2.) woonerf bejárata
3.) alacsony lámpaoszlop paddal
4.) általánostól eltérő burkolat
5.) épülethez tartozó járda, előlépcső
6.) gépkocsikat akadályozó törésvonal az ut-
cavonal-vezetésben
7.) vendégparkolóhely és játszóhely
8.) pad vagy játszóeszköz
9.) épülethez tartozó növénysáv
10.) gépkocsik folyamatos útját megszakító  
burkolat
11.) fa
12.) kizárólagosan parkolásra kijelölt hely
13.) gépkocsikat lassító keskeny útszakasz
14.) növényláda
15.) elsősorban játszóterület
16.) játszóterülettől akadályokkal leválasztott  
parkoló
17.) kerékpár rögzítő rács

(forrás: Szántó K.–F. Holényi M. 1995)
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• településgazdálkodás javítása, megfelelő városgazdálkodási irányelvek kidolgozá-

sa, alkalmazása a területgazdálkodás, a városi környezetgazdálkodás, infrastruktú-

ra, valamint az önkormányzati finanszírozás és adminisztráció területén, munkahe-

lyek biztosítása a városi szegénység, főleg a nők számára, elsősorban az infrastruk-

túra és a szolgáltatások javításával, bővítésével. A településgazdálkodásnak csök-

kenteni, majd megszüntetni kell a magasabb jövedelműeknek nyújtott szolgáltatá-

sokra - víz, hulladék, utak, telekommunikáció - vonatkozó támogatásokat (7.16). 

• A fejlődő országokban a közepes nagyságú városok fejlesztésére kell a hangsúlyt 

fektetni, elkerülve az agglomerációk kialakulását (7.18). 

• teljes körű részvétel  a döntéshozatalban,  és a városi  környezetvédelem javítása, 

munkalehetőségek biztosítása, „zöld közmunka-programok” beindítása (7.20). 

• Ki kell dolgozni a fenntartható területhasználat megfelelő módjait, biztosítva a te-

rületigényeket.  A törvényhozásnak a  fenntarthatóság  politikáját  kell  elősegíteni. 

Fejleszteni kell a döntéshozók tudatosságát (7.30).

• Fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra megteremtésének eszközei a megfe-

lelő árpolitika, oktatási programok és a gazdaságos, környezetbarát, igazságos me-

chanizmusok ezen infrastruktúra igénybevételére (7. 35).

• További cél fenntartható energia- és közlekedési rendszerek fejlesztése és olyan 

építőipari tevékenységek támogatása, amelyek nem merítik ki a természeti erőfor-

rásokat, és nem okoznak maradandó környezeti károsodást, valamint munkahelye-

ket teremtenek.

• Speciális szakemberekre lesz szükség, fel kell számolni a „szakképzés és kutatóin-

tézetek gyengeségét” és a fenntarthatóságot támogató politikai környezetet kell lét-

rehozni (7.75).

• Az Agenda 21 településfejlesztési programpontjai közül talán a legjelentősebb a 

következő:  „Minden ország a neki megfelelő módon vizsgálja felül urbanizációs  

folyamatait és irányelveit, hogy felmérje a növekedés környezeti hatásait, és olyan  

várostervezési és gazdálkodási  módszereket  alkalmazzon, amelyek kifejezetten a  

növekedő közepes nagyságú városok szükségleteihez és erőforrás kapacitásához és  

jellegzetességeihez alkalmazkodnak”.(7.19.)

Az Agenda 21 programpontjai úgy fogalmazzák meg a fenntartható településfejlesztés fel-

adatait, hogy hiányzik az átfogó, rendszerszemléletű elméleti modell, amely egységes szemlélet-

ben értelmezi a feladatokat. A dokumentum ágazati szemléletben kezeli a problémákat és a fel-
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adatokat, ezért a végrehajtás során kisebb hatékonysággal lehet számolni, valamint az átfogó el-

mélet  hiánya  miatt  a  megvalósítás  eredménye  jelentősen  eltérhet  az  eredeti  célkitűzésektől  

(HAJNAL K. 2006A). 

Az Építészek Chicagói Deklarációja -  „Egymásrautaltság Deklarációja a Fenntartható  

Jövőért” (1993) határozottan adja meg a kihívás feladatait: a fenntartható tervezésnek csökken-

teni kell az emberi tevékenység hatását a természetre, miközben fejleszteni kell az életminősé-

get és a jólétet. 

Az 1994-ben a dániai Aalborgban a Fenntartható Városok Európai Konferenciáján elfoga-

dott Aalborgi Charta (Európai Városok Chartája a Fenntarthatóság Felé) felvállalja a felelőssé-

get a társadalmi-gazdasági feszültségek integrált kezelésére, a szociális és egészségügyi problé-

mák mérséklésére. 

A Charta kampányt kezdeményez a célkitűzések megvalósítására, és megfogalmazza a Lo-

cal Agenda 21 akciótervet, a helyi akcióprogramok kidolgozását. A Riói és az Aalborgi Konfe-

rencia hatására rendezte meg az ENSZ Emberi Települések Központja konferenciáját Nairobi-

ban 1994-ben, mely a fenntartható településfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglal-

kozott. A megoldást a hatékony környezetvédelemben, terület-felhasználásban, a környezeti erő-

források megőrzésében, az integrált településtervezésben, a gazdasági egyenlőtlenségek mérsék-

lésében látták. Az eddigi gyakorlat általános jellemzője hogy „a legtöbb szituációban a városi  

lakosok a politikakészítés tárgyai, nem aktív résztvevői a politikakészítésnek”. 

A Helyi feladatok a XXI. századra (Local Agenda 21) néven ismert nemzetközi kezdemé-

nyezés jelentős része a városi környezetre vonatkozik. A dokumentum kiemeli a városok szere-

pét a fenntartható folyamatok kialakításában. A helyi szintek cselekvőkészségének fejlesztése a  

Helyi Agenda 21 Kezdeményezés révén történik. Mind az Agenda 21 és a Helyi Agenda 21 elis-

meri, hogy a helyi hatóságok létfontosságú szerepet játszanak a nagyközönség nevelésében, mo-

bilizálásában,  a fenntartható fejlődés  elősegítésére vonatkozó lakossági  igény kielégítésében. 

Lényegében a helyi önkormányzatok és más szektorok közötti partnerkapcsolat kialakításának a 

folyamatáról szól.

A Helyi Agenda (Local Agenda 21) készítésekor az alábbi céloknak kell megfelelni:

• legyen rövid, világos és mindenki számára hozzáférhető dokumentum,

• határozza meg, melyek a fenntarthatósággal összefüggő legfontosabb kérdések, és 

célok a különböző területeken,

• tartalmazzon egyértelmű célokat a környezet állapotára és az élet minőségére vo-

natkozóan,
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• tegye egyértelművé, hogy milyen szervezetek, vagy szektorok feladatkörébe tar-

toznak az egyes akciók, pontos határidővel, amelyek a célok érdekében megvalósí-

tásra kerülnek, és azt is, hogy milyen módon kívánják az eredményt, sikerességet 

mérni,

• illetve, hogy vizsgálják felül az egész programot.

Az ENSZ Emberi Települések Központja, HABITAT II. Isztambuli konferencián (1996) el-

fogadott  „A települések fenntartható fejlődését  segítő  cselekvési  program” (Habitat  Agenda) 

célkitűzései között található a megfelelő otthon biztosítása mindenki számára, valamint a „biz-

tonságosabb, egészségesebb és lakhatóbb, igazságos, fenntartható és termékeny emberi telepü-

lések létrehozása”. A Deklaráció 10. pontja szerint a fenntartható településfejlesztés célja: „Glo-

bális környezetünk fenntartása, emberi településeink életminőségének javítása érdekében elkö-

telezzük magunkat a fenntartható termelési, fogyasztási, szállítási és településfejlesztési struktú-

rák, a szennyeződés megakadályozása, a természeti környezet tűrőképességének tiszteletben tar-

tása, a jövőbeli életlehetőségek megőrzése mellett”. A Habitat II. sem ad elméleti keretet a fenn-

tartható település szerkezeti-funkcionális tervezéséhez, ugyanakkor a dokumentum nagy része 

már a megvalósítás részleteivel foglalkozik.

A Várostervezők Európai Tanácsa által összeállított Új Athéni Charta (1998) egyik kulcs-

fontosságú célja: a fenntartható fejlődés és az életminőség javulásának elősegítése. A dokumen-

tum megfogalmazza, hogy a város fenntarthatósága nagymértékben függ a terület-felhasználási 

módoktól és a közlekedési rendszerektől, amelyeket nem lehet külön elemként kezelni (HAJNAL 

K. 2006A). A dokumentum az egészség és fenntartható fejlődés alapelveit fogadja el a polgár-

mesterek, és politikai vezetők részéről, hogy az igazságosság, fenntarthatóság, szektorok között  

együttműködés és szolidaritás alapelveinek szellemében elősegítik állampolgáraik, nők, gyere-

kek és férfiak egészségének javítását.

EU-s városfejlesztésért felelős miniszterek nyilatkozata a Lipcsei Charta a fenntartható eu-

rópai városokról (2007). A fenntartható európai városok Lipcsei Chartája a városi környezetről 

szóló 1990-es zöld könyvből, valamint a strukturális alapok 1999-ben lezárult időszakának vá-

rosi kísérleti projektjeiből ered. A tevékenységek a városi környezetről szóló, a strukturális ala-

pok felhasználását a városi környezet minőségét javító beruházások támogatására lehetővé tevő 

tematikus stratégia 2006-os elfogadásában, majd a Lipcsei Charta jóváhagyásában csúcsosodtak 

ki. 
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A Lipcsei Charta a tagállamok dokumentuma, melyet az európai kulcsszereplők széles kö-

rű és áttekinthető részvételével dolgoztak ki. Az európai városok kihívásainak és esélyeinek, va-

lamint eltérő történelmi, gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének tudatában a tagállamok 

városfejlesztésért felelős miniszterei közös városfejlesztés-politikai elvekben és stratégiákban 

állapodnak meg.

Az Európai Unió városfejlesztésért felelős miniszterei a valamennyi európai várost értékes 

és pótolhatatlan gazdasági, társadalmi és kulturális értéknek tekintik a dokumentum szerint. Vá-

rosok védelme, erősítése és továbbfejlesztése érdekében támogatják az EU fenntartható fejlődési 

stratégiáját, mely alapján a fenntartható fejlődés minden dimenzióját – a gazdasági prosperitást, 

a társadalmi egyensúlyt és az egészséges környezetet – egyidejűleg és egyforma súllyal kell fi-

gyelembe venni. A városfejlesztési politikát nemzeti szinten kell meghatározni, innovatív meg-

oldásokat nemzeti, de más szinteken is ki kell dolgozni. 

A Charta hangsúlyozza a városok jelentőségét a jövőbeli uniós politikák alakításában. Je-

lentősége elsősorban a miniszterek azon kötelezettségvállalásában áll, hogy országukban vitát 

kezdeményeznek arról, hogy a városi dimenziót milyen módon lehet a politika különböző szint-

jeibe beépíteni. Arra szólít fel, hogy a városok nagyobb mértékben éljenek az integrált városfej-

lesztéssel, és a hangsúlyt helyezzék 

1. jó minőségű közterek létesítésére és biztosítására,

2. az infrastrukturális hálózatok korszerűsítésére és az energiahatékonyság növelésére,

3. proaktív innovációs és oktatási politikák kidolgozására.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a városok egészének kontextusában a leromlott területek-

re, ennek keretében az integrált városfejlesztési politika részét képező cselekvési stratégiákat  

tartják létfontosságúnak a hátrányos helyzetű városi területek esetében:

• A fizikai környezet fejlesztésére irányuló stratégiák

• A helyi gazdaság és a helyi munkaerő-piaci politika erősítése

• Proaktív oktatási és képzési politikák gyermekek és fiatalok számára

• Hatékony és megfizethető városi közlekedés elősegítése.5

Szintén közösségi ajánlásokat fogalmaz meg „A városi környezetre vonatkozó tematikus  

stratégia”, mely a fenntartható városkezelési és közlekedési terveket megvalósító projektek fi-

nanszírozását,  fenntartható városépítés,  városkezelés  gyakorlatának alkalmazására  hívja fel  a 

tagországok figyelmét, konkrét lépései közt található: 

5 www.terport.hu, www.eukn.org/binaries/eukn/eukn/policy/2007/8/leipzig-charta-adr-hu.pdf
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• Fenntartható városkezelés (pl. a fenntartható városkezelési és közlekedési terveket 

megvalósító projektek finanszírozása, barnamezős fejlesztéseket ösztönző projek-

tek, az út menti fák ültetése és több zöld terület kialakítása; – a komposztálás ösz-

tönzése; a piszok, szemét, falfirkák, állati ürülék és a lakások, illetve gépjárművek 

hangberendezéseiből származó túlzott zaj előfordulásának megelőzése, megszünte-

tése).

• Fenntartható városi közlekedés (pl. a fenntartható városi közlekedési tervek támo-

gatása; a környezetbarát közlekedési módok és technológiák alkalmazása; a fenn-

tartható  energiaforrásokat  felhasználó  tömegközlekedés  fejlesztése;  nagy  lég-

szennyezettséggel terhelt városokban alacsony kibocsátási zónák kijelölése).

• Fenntartható várostervezés (pl. több zöldövezet kialakítása; védőgyűrűk létrehozá-

sa;  a távfűtés  fejlesztését  és korszerűsítését  célzó  projektek  támogatása,  egy új  

energiaforrásra  történő  átállás;  új  vízgazdálkodási  módszerek  kidolgozása;  az 

elöregedett városi vízvezetékek és csatornarendszerek felújítása).

• Fenntartható városépítés (az energiahatékony tervezés (szigetelés, megújuló ener-

giák hasznosítása, zöldtetők, passzív/aktív napenergia-hasznosítás, alacsony ener-

gia-felvételű házak stb.) révén növelni az épületek környezeti teljesítményét; tá-

mogatja a megújuló és az esetleg helyi szinten rendelkezésre álló energiaforrások 

városi környezetben való hasznosítását, illetve a vízhatékony épülettervezést)6.

5. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE

A település fejlesztésének számos elemét ma is jogszabályok fogják keretek közé, a követ-

kezőkben a tématerület szempontjából legfontosabb összetevőket emeljük ki, amelyek támpon-

tot adnak a környezettudatos településfejlesztés gyakorlatához. 

Az Alkotmány számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely közvetlen kihatással van a tele-

pülésfejlesztési tevékenységre, pl. hogy a településfejlesztés során is tiszteletben kell tartani a  

tulajdonhoz való jogot, de a közérdek érvényesítése megengedi a tulajdonviszonyokba való be-

avatkozást. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény meghatározza, hogy a te-

lepülési önkormányzat feladata többek közt a településfejlesztés, a településrendezés, az épített 

6 Az  Európai  Parlament  állásfoglalása  a  városi  környezetre  vonatkozó  tematikus  stratégiáról  
(2006/2061(INI)
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és természeti környezet védelme, a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a köz-

területek fenntartása, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, az egészséges életmód 

feltételeinek elősegítése, de maga határozhatja meg, mely feladatokat, milyen mértékben és mó-

don lát el. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény, il-

letve az ezt módosító 2006. évi L. törvény 8. § (1) kimondja, hogy a településrendezés során fi-

gyelembe kell venni a környezet-, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának 

összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmé-

re,  illetve a mező- és az erdőgazdaság,  a közlekedés,  a közüzemi ellátás,  különösképpen az  

energia- és a vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyers-

anyaglelőhelyek  biztosítását.  A helyi  önkormányzatok  címzett  és  céltámogatási  rendszeréről 

szóló 1992. évi LXXXIX. törvény és módosításai, illetve az ezt kiegészítő támogatási rendele-

tek alapvetően fontosak a településfejlesztés finanszírozása szempontjából. Az önkormányzatok 

gazdasági lehetőségeinek, a fejlesztésre fordítható források mértékének meghatározásához alap-

vető a hatályban levő költségvetési törvény. 

A település  fejlesztésével  összefüggésben  számos  más  jogszabály  is  tartalmaz  többé--

kevésbé fontos előírásokat, amelyek kisebb-nagyobb fejlesztési kötelezettségeket rónak az ön-

kormányzatokra, mint pl. a termőföldről, az erdőről, a műemlékekről, a bányászatról, a környe-

zet védelméről, a természetvédelemről, a kulturális örökség védelméről szóló törvények, illetve 

ezeket kiegészítő rendeletek. E jogszabályok önmagukban nem teszik lehetővé a környezettuda-

tos településfejlesztést, azonban a hatályos jogszabályok és a fenntartható fejlődés elveinek be-

tartásával újabb törvényi előírások nélkül is lehet sikeres fejlesztéspolitikát tervezni és megvaló-

sítani.

6. HAZAI FEJLESZTÉSI PROGRAMOK 

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési program, településrendezési terv, vala-

mint a települési környezetvédelmi program, mint a települések fejlesztési feladatait tartalmazó 

dokumentumok

Törvényi megfogalmazás szerint a  „településfejlesztési koncepció: a fejlesztés összehan-

golt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási  

területére  kiterjedő  önkormányzati  településfejlesztési  döntéseket  rendszerbe  foglaló,  önkor-

mányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartal-

mazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozá-
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sában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempon-

toknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe7”. A településfejlesztési 

program a település középtávú választási ciklushoz kapcsolódó, 4 éves fejlesztési tennivalóinak, 

azok fő feltételeinek meghatározása, összefoglalása. A program a településfejlesztési koncepció-

ban megfogalmazott, nagyléptékű elképzelések konkretizálása, az ütemezett megvalósítás elő-

készítése (ONGJERTH R. 2002). Szintén a településfejlesztési koncepciót veszi alapul a település-

rendezési terv. A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-

hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozási, a környezet természeti, táji és 

épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá az országos, a térségi, a települési és a jogos 

magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, vala-

mint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése. Bár a fejlesztési stratégia megalkotá-

sát a legtöbb EU tagállam és Magyarország is előírja a települések számára, az önkormányzatok 

jelentős autonómiát élveznek fejlesztési koncepciójuk kialakítása során (FUTÓ P.–SZESZLER ZS. 

2003). A településfejlesztési projektek a fejlesztés legkisebb elemei, amelyek már a megvalósí-

tást is magukban foglalják. A települési környezet, a lakosok egészségének, az életminőség javí-

tását szolgáló fejlesztési elképzelések a települések környezetvédelmi programjaiban kapnak he-

lyet.

6.1. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív 
programjainak környezettudatos településfejlesztési feladatai

Az ÚMFT az EU-s források eredményes és hatékony felhasználását megalapozó stratégiai 

keretet tartalmazza, feladatát 15 operatív program hajtja végre. Eredményes megvalósítása el-

képzelhetetlen a környezetvédelmi intézkedések nélkül. A Környezet és Energia Operatív Prog-

ramjának (KEOP) alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése; fejleszté-

sei hozzájárulnak az ország területileg harmonikus és hatékony működéséhez és kiegyensúlyo-

zott, fenntartható területi fejlődéséhez. Ennek érdekében biztosítani kell erőforrásaink, termé-

szeti és épített környezetünk fenntartható, az életminőséget hosszú távon biztosító védelmét és  

fejlesztését.  A KEOP 1. prioritási tengelye – az „Egészséges, tiszta települések” – keretében 

végrehajtandó környezeti fejlesztések felölelik: a hulladékgazdálkodást, a települési szennyvíz-

kezelést és az ivóvíz-minőségjavítást. További, települési környezet javítását a Közlekedés OP 

(környezeti terhek enyhítése, fenntartható közlekedés) és Gazdasági OP (energia-hatékony, kör-

7 2006. évi L. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. módosításáról,  
27. §
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nyezetbarát, akadálymentesített járműpark kialakítása, a környezetbarát járművekhez kapcsoló-

dó innováció, K+F és gyártás) keretében megvalósuló fejlesztések támogatják. A 7 Regionális 

Operatív Programban (többnyire nem önálló prioritási tengelyként, hanem más prioritási tenge-

lyek részét képezve) az alábbi környezeti fejlesztések valósulnak meg:

• A településrehabilitáció részeként: a kulturális örökség védelme, megőrzése, belte-

rületi utak pormentesítése, települési zöld területek közösségi célú revitalizációja, 

új  zöldterületek  kialakítása,  belterületi  fásítás,  belterületi  bel-  és  csapadékvíz--

rendezés, szennyvízkezelési rendszerek hálózatrekonstrukciós munkái.

• A 2000 LE alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése, vegyes műszaki 

megoldásokkal, a természetközeli szennyvíztisztítás és a szakszerű egyedi szenny-

vízelhelyezés kislétesítmények előnyben részesítésével az Egyedi Szennyvízkeze-

lés Nemzeti Megvalósítási Program részeként; a települési folyékony hulladékok 

tengelyen történő elszállítása és kezelésének megoldása.

• A település-rehabilitáció és  gazdaságfejlesztés  részeként,  barnamezős  beruházá-

sokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése.

• Ökoturisztikai fejlesztések (nemzeti parkokhoz, vízügyi igazgatóságokhoz, gyűjte-

ményes növénykertekhez, egyéb védett területekhez kapcsolódóan).

• Lakossági energiatakarékossági intézkedések (integrált városrész-rehabilitáció ke-

retében).

• A városrész környezeti-, gazdasági-, társadalmi megújítása, az itt megjelenő köz-

épületeket érintő energiatakarékossági tevékenységek csak elszámolható költség-

ként jelenhetnek meg. 

• Környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása.

• Helyi természeti értékek védelme és megismertetése, fejlesztésekhez kapcsolódó 

környezeti szemléletformáló programok. A Zöld Pont irodák hálózatának bővítése, 

valamint regionális környezetinformatikai központok, környezeti adattárházak lét-

rehozása.

• Magán vagy önkormányzati tulajdonú lakóházak, középületek azbesztmentesítése, 

beleértve az azbeszttartalmú szigetelések biztonságos eltávolítását, és az így kelet-

kező hulladékok biztonságos kezelését, valamint ártalmatlanítását.

• Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvé-

delmi területeken.
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• Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javí-

tása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér 

rehabilitáció-, tavak, holtágak, mellékágak).

• Vízvisszatartás,  vízpótlás,  vízvisszatáplálás  a  „jó állapot” elérése  érdekében (a 

belvízzel,  mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztése, térségi vízvisszatartás, 

vízpótlás, tározás, vízrendszer rehabilitáció).

• Települési szilárd hulladék lerakók helyi szintű rekultivációja, kivéve olyan rekul-

tivációs projektek, amelyek területe régiós határokon túlnyúlik, és értékük megha-

ladja a 650 millió Ft-ot. Ezek nagy részben (80%) már jóváhagyott és megvalósítás 

alatt álló ISPA és Kohéziós Alap projektek rekultivációs részei, illetve olyan hulla-

dékgazdálkodási nagyprojektek rekultivációs részei, amelyeknek előkészítése elő-

rehaladott állapotban van. Azon lerakók listáját, melyek KEOP-ban megvalósuló 

projektek részei,  a KEOP a pályázati  kiírások rögzítik. A ROP-okba csak az itt 

nem szereplő települések pályázhatnak.

• Dögkutak rekultivációja.

• Földmedrű települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja8.

A hazai településfejlesztés gyakorlatában azonban rendszeres a  „megélhetési városterve-

zés”, amely során a rövid távú gazdasági érdekek felülírják a nagyobb léptékű koncepciókat. A 

gazdaság a földi rendszer egyik alrendszere, mégis meghatározó erővel rendelkezik. Ezt az el-

lentmondást  csak  a  fenntartható  fejlődés  rendszerszemléletű  értékrendjével  lehet  feloldani 

(HAJNAL K. 2006B). További probléma, hogy az önkormányzatok nem rendelkeznek megfelelő 

szakemberekkel,  értékrendjük  a  hagyományos  fejlesztési  koncepciókban  gyökerezik,  így  az 

olyan fogalmak, mint pl. az életminőség, az élhető és működő város a hagyományos paradigma 

tartalmával jelennek meg többnyire a gyakorlatban.

7. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI EGYESÜLETEK, KEZDEMÉNYEZÉSEK

Magyarországon számos egyesület, szövetség – követve az EU-s elvárásokat és nemzetkö-

zi folyamatokat – a fenntartható, illetve ezen belül a környezettudatos településfejlesztés ügye 

mellett határozta el magát. 

8 www.nfu.hu/ uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2
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Az 1966-ban alapított Magyar Urbanisztikai Társaság a települések tervezésével, fejleszté-

sével, igazgatásával, irányításával foglalkozó szakemberek szakmai-társadalmi szervezete. Cél-

jai közt található a települési környezet fejlesztésének és védelmének elősegítése is. A Települé-

si Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) önkéntes társadalmi szervezet, mely támo-

gatja tagjait abban, hogy a települések a társadalmi újratermelésben, a létbiztonság megőrzésé-

ben betöltött és egyre növekvő szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkcióknak 

mind eredményesebben megfelelhessenek. 

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesület küldetése a környezettudatos építési megol-

dások és technológiai ismeretek terjesztése, ezáltal a fenntartható fejlődés irányába történő át-

menet előmozdítása. A World Green Building Council elismert magyar tagszervezete, így straté-

giai elveket, módszertant és gyakorlatokat hoz Magyarországra. 

A 2007-ben létrejött Klímabarát Települések Szövetsége 12 településből áll, célja, amellett, 

hogy minél több településnek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, a klíma-

programok megvalósításának elősegítése, érdekképviselet klímavédelmi kérdésekben, a környe-

zetvédelmi beruházások pénzügyi hátterének megteremtése, együttműködés a fejlesztések meg-

valósításáért9. A települések klímastratégiája többek közt tartalmazza: tömegközlekedés ésszerű-

sítése és népszerűsítése, régi-új útvonalak kijelölésével biztosítani a kényelmes, gyors kerékpá-

ros és gyalogosforgalmat, a település ellátásához előnyben részesíteni a kisebb szállítási költ -

séggel dolgozó, ezáltal környezetbarátabb helyi gazdálkodókat, szolgáltatókat, gondoskodni az 

épületek hőszigetelésének javításáról,  az  energiafelhasználás  hatékonyságának növeléséről,  a 

csomagolóanyagok mennyiségének csökkentéséről és a szelektív hulladékgyűjtés széles körű el-

terjesztéséről. Mivel minden településnek alkalmazkodnia kell az egyre szélsőségesebbé váló 

időjáráshoz, nélkülözhetetlenek a rövid és hosszú távú túlélési stratégiák, amelyek tartalmazzák 

a szükséges intézkedéseket árvíz, tűzvész vagy hosszan tartó szárazság esetére, illetve előirá-

nyozzák a káros következményeket mérséklő technológiák bevezetését, például víztározó kiala-

kítását. Az energiatermelő beruházások, helyi környezetbarát erőművek pedig a hosszú távú cé-

lok közt szerepelnek10.

E szövetségek mellett mozgalmak sora támogatja a települések környezeti állapotának ja-

vítását, magában foglalva az ott élők egészségének és az életminőség javítását szolgáló törekvé-

seket. 

9 www.klimabarat.hu
10 www.tudatosvasarlo.hu
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Az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség,  mint mozgalom fő céljai 

többek közt az ökológiai szempontokat figyelembe vevő gazdaságfejlesztés és munkahelyterem-

tés; a falu és a táj kapcsolatának megőrzése, valamint a történeti épületállomány védelme, az új  

épületek környezetbe illesztése és hagyományőrző módon történő megépítése. 

Az „Európai Falumegújítási Díj” pályázati kiírás követelményein alapul a „Magyarorszá-

gi Falumegújítási Díj”, melyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség 

írt ki. A verseny célja a legkiválóbb és példamutató kezdeményezések, tevékenységek bemutatá-

sán keresztül a fenntartható fejlődésen alapuló, a jövő kihívásainak megfelelni képes vidéki tér-

ségek kialakítása. 2009-ben harmadik alkalommal meghirdetett pályázat során azokat a falvakat 

és vidéki közösségeket díjazzák, ahol a fő célok megvalósításához megújuló, helyi energiaforrá-

sokat is használnak, illetve autonóm energetikai vagy egyéb ellátórendszerek kialakítása törté-

nik meg11. 

A Virágos Magyarországért mozgalom azért jött létre, hogy kultúrált, környezetbarát, ven-

dégváró országkép kialakítását elősegítse. Konkrét céljai: a településkép esztétikus megjeleníté-

se, új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, kulturált, egészséges környezet kialakítása, köz-

terek,  utcák,  épületek,  intézmények  virágosítása,  növénykiültetések  a  lakosság  bevonásával, 

részvételével, továbbá a település műemlékeinek, épületeinek, turisztikai és kulturális értékei-

nek megőrzése, fejlesztése és a gyomnövények irtása, környezetvédelem és környezetgazdálko-

dás az ökológiai követelményeire tekintettel.. A résztvevők – települések önkormányzata, lakos-

sága, civil szervezetei, intézményei, vállalkozásai – szépítő munkájukkal javítják településük, 

országunk jó hírét, az ott élők életminőségét, elősegítik a kultúra, a turizmus, az EU kapcsolatok 

fejlődését, a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek védelmét, növelé-

sét. 

Az Európai Virágos Városok és Falvak versenye Európa legnagyobb múltra visszatekintő 

versenye 12 ország részvételével. Alapelve a fenntartható fejlődés, a természetes táj megőrzése,  

a racionális  vízgazdálkodás, a korszerű hulladékfeldolgozás, az épített  és természeti  örökség 

megőrzése,  gyarapítása,  de legfőképp olyan kulturált,  virágokkal,  zöld növényekkel  díszített 

tiszta környezete megteremtése, amely a települést az eljövendő generációk számára is széppé 

és élhetővé teszi. Magyarország a közép-kelet-európai térségből 1990-ben elsőként kapcsolódott 

az európai versenybe, sokáig az egyetlen országként e térségből, sőt 2004-2006 között Magyar-

ország töltötte be az európai szervezet elnöki tisztét. Az elmúlt több mint másfél évtizedben a 

magyar települések öt arany (Siófok, Géderlak, Kaposvár, Nagyatád, Eger), tizenhárom ezüst, 

tíz bronz Európa-díjat nyertek.

11 www.fvm.hu, www.bm.hu
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1996-ban a versenyben részt vevő országok létrehozták az Európai Virágosítási és Tájépí-

tészeti Társaságot, Magyarország az alapító tagok között volt12.

8. ÖKOFALVAK, MINT A KÖRNYEZETTUDATOS 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS VÉGSŐ ÁLLOMÁSAI

A környezettudatos településfejlesztés gyakorlatában kiemelkedő helyen állnak az ökofal-

vak. Az ökofalu mozgalom az 1990-es évek elején kezdett kibontakozni Magyarországon. Az 

ökofalvak célja egy-egy jól működő emberi közösség létrehozása, mintegy alternatívát nyújtva 

az elidegenedett fogyasztói társadalommal szemben. Az ökofalvak kisléptékű, közösségközpon-

tú, a természettel harmonikusabb életmódot folytatnak, ma már hét helyszínen kísérleteznek az-

zal, hogy harmóniában éljenek a természettel.

Az ökofalu mozgalom az 1990-es években kezdett el kibontakozni Magyarországon. Ma 

már 7 településen élnek a környezetükkel egyre nagyobb harmóniában (Agostyán, Galgahévíz,  

Gömörszőlős, Gyűrűfű, Máriahalom, Somogyvámos, Visnyeszéplak). 

Az ökofalu mozgalom a környezettudatos településfejlesztés egyik legjobban koncentrált 

formája. Egy ideális ökofalu házai természetes anyagokból – vályogból, szalmából – épülnek, 

lakói  vegyszermentes  biogazdálkodást  folytatnak,  komposzt-WC-t  használnak,  a  felhasznált 

áramot nap-és szélenergiával állítják elő, a vizet napkollektorral melegítik, a szennyvizet pedig 

környezetkímélő gyökérzónás szennyvíztisztítással kezelik. Ezek a közösségek azonban mind 

más és más céllal alakították ki természetközeli életüket. Közös jellemzőjük, hogy megpróbál-

nak egy élhetőbb alternatívát nyújtani azoknak, akik belefáradtak a fogyasztói társadalom ter-

mészettől egyre távolodó, pénzcentrikus életébe. Alulról jövő kezdeményezésekről van szó, ahol 

néhány család és barát összefogásából egy országos szinten elterjedt mozgalom lett. Természe-

tesen más országban is találunk hasonló településeket, Európában száznál is több ilyet tartanak 

számon. 

A Dél-Dunántúlon több ökofalu is működik. Bár nem tarja magát annak, de a Somogyvá-

moshoz tartozó Krisna-völgy közösségét mégis említenünk kell. A völgyben lakó mintegy száz-

ötven fős közösség egyik legfőbb törekvése az önfenntartó és egyben fenntartható életmód meg-

valósítása. Ennek fontos része a környezettudatos, azaz ökologikus élelmiszer-termelés és ház-

12 www.viragosmagyarorszag.hu
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tartásvezetés. Ennek megfelelően saját maguknak teremtenek meg mindent, amire csak lehető-

ségük nyílik. Az itteni öko-közösség az ökologikus gondolkodást összekapcsolja a védikus taní-

tásokkal, egyfajta eszmerendszerrel kiegészítve azt. 

A Dél-Zselic gyönyörű lankái között, természetvédelmi területen fekszik hazánk egyik első 

ökológiai faluja, Gyűrűfű. A hajdan virágzó kis falu az 1970-es évekre elnéptelenedett. Az utol-

só lakos 1970. novemberében hagyta el a falut.13 Az 1990-es évek elején néhány család telepe-

dett le itt, akik megalapozták a mai Gyűrűfű környezettudatos életét. Ma hét család él a települé-

sen, szoros kapcsolatban a természettel. Igyekeznek ötvözni a hagyományos és a modern élet-

formát, s tőlük telhetően takarékosan, környezettudatosan élnek. Ez a közösség annyiban külön-

bözik a többi ökofalutól, hogy az itt élők közül sokan bejárnak a környező nagyobb települések-

re dolgozni, vagyis nincs meg az a fajta elzártság a világtól, mint például Visnyeszéplak eseté-

ben.

Visnyeszéplakot, mely Kaposvártól délre, a Zselicben helyezkedik el, joggal nevezhetjük 

ökofalunak, zöld településnek. Az itt lakók az ökológiai takarékosság elve alapján élnek, gazdál-

kodnak. Egy önfenntartó, keresztény hagyományokra épülő egészséges közösséget szeretnének 

létrehozni. A helyiek szerint az öko jelző ma már eladható árucikké vált, ezért ők inkább azt 

vallják, hogy szeretnének megmaradni tisztán és egyszerűen falunak.14 Ők a világtól való elzárt-

ságot, a környező településektől való teljes függetlenséget választották. Még betonozott út sem 

vezet a faluba. Ennek ellenére minden feltételt megteremtettek a teljes élethez.

Magyarországon több ilyen kezdeményezés is születőben van, azonos céllal, más-más esz-

közöket használva a települések ökotudatos fejlesztése érdekében. Ezeket  a technológiákat  a 

többi magyar település is sikeresen alkalmazhatná településük fejlesztésének megvalósításában. 

Ehhez azonban szélesebb körben ismertetni kell a módszerek lényegét és hasznosságát, hogy 

önálló kezdeményezésre élhetőbbé tudják tenni saját településüket. 

Világszerte egyre több „ökotrendet” figyelhetünk meg. Mindegyik a településfejlesztés egy 

külön vállfaját képviseli a környezettudatosság figyelembe vétele mellet. Az első ilyen trend a  

specializálódás. Egy-egy ökofalu komoly turisztikai célpont és egyben komoly bevételi forrás  

lehet, ezért egyre több különböző profilú település épül világszerte. Oktatási és technológiai 

bemutatóközpontként  működik  például  a  skóciai  Findhorn,  a  walesi  Centre  for  Alternative 

Technology vagy az  amerikai Earthlands.  A fenntartható mezőgazdaságra  épül  az  ausztráliai 

Crystal Waters, a bolíviai Cochabamba, vagy a brazíliai Barus. Sri Lankán és Szenegálban pedig 

ökofalu-hálózatok jöttek létre. 

13 www.gyurufu.hu
14www.greenenergy.hu/anyagok/htm/fenntarthato_t/Visnyeszeplak/visnye_okofalu.htm
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Európában a vidéken elhelyezkedő ökofalvak három kategóriába sorolhatók: kihalt falvak 

átalakítása (Spanyolország, Franciaország, Olaszország); elnéptelenedő aprófalvak újjáélesztése 

(Közép-Európa több országában, köztük Magyarországon is); vadonatúj ökofalvak létrehozása 

olyan területen, ahol korábban nem volt település (Németország).

Ökovárosok is léteznek már, mint például az indiai Auroville és az ausztráliai Nimbin, Los 

Angelesben pedig egy teljes városrészt változtattak öková. Ezek hatékonyságát sokan kétségbe 

vonják, mert több száz háztartás már nem tud olyan környezettudatosan együttműködni, olyan 

élő közösséget kialakítani, mint egy falu (ANDA ZS.–CSEKE H. 2008).

9. ÖSSZEFOGLALÁS

A környezettudatos településfejlesztés olyan, a településre kiterjedő tervezési és megvaló-

sítási tevékenység, amely a természetes és épített környezetének védelmét szolgálják, valamint a 

lakosság életminőségének javítását. Ezt a tevékenységet jogszabályok foglalják keretbe, mely 

jogszabályok a települések kötelezettségein keresztül irányítják e célkitűzést, illetve a hazai fej-

lesztési dokumentumok a finanszírozásra kerülő feladatokat határozzák meg. Ezenkívül ajánlá-

sokat fogalmaznak meg azon nemzetközi és uniós dokumentumok, amelyek többnyire környe-

zeti kérdéseket tárgyaló konferenciák, találkozók által megfogalmazott igényeket teszik közzé: 

az életminőség javítását, környezeti elemeket megőrző, fejlesztő tevékenységek alkalmazását. A 

kötelező településfejlesztési feladatokon túl számos felelősen gondolkodó helyi közösség olyan 

kezdeményezéseket  indított,  illetve  ilyen  jellegű  kezdeményezésekhez  csatlakozott,  amelyek 

környezetük javítása érdekében példaértékű tevékenységet folytatnak. A környezettudatos tele-

pülésfejlesztés, mint a természettel harmóniára törekvő tevékenység pedig végső soron az öko-

falvakban teljesedik ki.
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