
I.
VIDÉKPOLITIKA

1. A vidék sokkal többet nyújthat az országnak, mint amit el-
várunk tõle. Tudatos vidékpolitikára szükség van, mert a vi-
dék közhaszna korunkban mind nagyobb lesz. Magyarország
területének 80%-a vidékies térség, e térségben lakik az ország
lakosságának 50%-a. A vidék egyrészt az ország egésze elõtt
álló hosszú távú célok megvalósulásának színtere, másrészt az
ország egésze számára – így a városi társadalom számára is –
új lehetõségeket kínál. A vidékpolitika célja ezért elsõdlegesen
a vidéken élõ emberek életminõségének javítása, azaz a lakó-
helytõl független esélyegyenlõség biztosítása.

De célja a tudatos vidékpolitikának az ország területén
élõ növény- és állatvilág, a talaj, víz, mint élõ környezet és az
épített környezet karbantartása is.

Az új vidékpolitika vezérelvét a „Párbeszéd” vitáiban így
fogalmaztuk meg: a vidék sokkal többet nyújthat az ország-
nak, mint amit ma elvárnak tõle.

2. A vidék közhasznát tudatosítani kell az ország egész
lakosságában. A vidék közhaszna a következõkben nyilvá-
nul meg:

a) Az egészséges életkörnyezet, a természetközeli élet és
a szabad lakhelyválasztás biztosítója.

b) A vidéken élõ emberek lehetnek az ország területének
természeti és épített környezeti értékeinek gondozói.
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A VIDÉK KÖZHASZNA
A „Párbeszéd a vidékért” mozgalom lakossági fórumainak tapasztalatai

2005. május 4–13. között lakossági fórumokon 17 helységben mutatta be a „Párbeszéd a vidékért” mozgalom
programtanácsa „A vidéki Magyarország jövõje” címû vitaanyagot, amely tartalmazta Glatz Ferenc vitaindító ta-
nulmányát, valamint a munkacsoport-vezetõk (Rechnitzer János, Bedõ Zoltán–Udovecz Gábor, Németh Tamás–
Csete László–Láng István, Csatári Bálint, Kovács Katalin, G. Fekete Éva) által készített összefoglalókat. (Megje-
lent az Ezredforduló 2005/1–2. számában.) A 17 helységbõl 5 nagyváros, illetve annak akadémiai központja volt a
fórumok vendéglátója (Pécs, Gyõr, Szeged, Miskolc, Debrecen). A nagyvárosok mellett a környezõ községekben
és falvakban rendezték a fórumokat. A rendezõ az MTA Társadalomkutató Központja (a programtanács titkársá-
ga), valamint a helyi polgármesterek, illetve civil szervezetek voltak. A fórumokon – mind a városokban, mind a
falvakban – kis számban helyiek, nagy számban környékbeliek jelentek meg. A 17 vitán 1500 résztvevõt regiszt-
ráltak. Az 1500 fõ társadalmi megoszlása: 219 polgármester, több mint 300 falugazda, területszervezési szakem-
ber, 150 helyi értelmiségi (köztük tanárok, orvosok, közmûvelõdési szakemberek), több száz gazdálkodó stb. Az
üléseken – néha a legkisebb faluban is – megjelentek a térség parlamenti képviselõi, közöttük elsõsorban a két
nagy párt, a Fidesz-MPSZ és a Magyar Szocialista Párt, de MDF-es, SZDSZ-es és független képviselõk is.
A lakossági fórumokon az elnökön kívül a programtanács 7–12 tagja vett részt, a vitákat minden esetben a prog-
ramtanács szakértõ tagjai (Alföldi László, Bedõ Zoltán, Csáky Csaba, Csatári Bálint, Enyedi György, G. Fekete Éva,
Horn Péter, Keresztes Sándor, Kerekes Sándor, Kovács Katalin, Mészáros János, Rechnitzer János, Varga Gyula,
Csete László, Németh Tamás, Ligetvári Ferenc, Udovecz Gábor, Klement Zoltán, Király Zoltán) vezették. A fóru-
mokon a kérdésekre az elnök mellett a megjelent területfejlesztési, agrár-, vízgazdálkodási szakemberek, közöt-
tük több akadémikus válaszoltak. A vitákról magnófelvétel, illetve emlékeztetõ készült. A technikai háttérrõl
(postázás, szervezés, hangfelvételek, étkezés-szállás megszervezése) az MTA Társadalomkutató Központ gon-
doskodott a programtanács megbízásából (igazgató: Balogh Margit).
A fórumokon Glatz Ferenc elnök és a programtanács akadémikus-szakértõ tagjai ismertették a program céljait.
„A vidéki Magyarország jövõje” címû vitaanyag és a 6 szakbizottsági helyzetelemzés minden résztvevõ rendelke-
zésére állt. Az önkormányzatok, a parlamenti képviselõk, a mozgalomhoz csatlakozott civil szervezetek, az
interneten jelentkezõk ezeket a szövegeket megkapták. A viták után Glatz Ferenc és Csatári Bálint külön-külön
elkészítették a konkrét kérdésekben kijegecesedett álláspontokat, javaslatokat. Alább a Glatz Ferenc által készí-
tett „A vidék közhaszna” címû összefoglalást közöljük.
Az Ezredfordulóban legutóbb (2005/1–2. sz.) „A vidéki Magyarország jövõje” címen és most „A vidék közhaszna”
címen közölt szöveg képezi az „Összefogás a vidékért. Charta a vidékért ” c. dokumentumot.
Ez év június 27-én azután a Párbeszéd mozgalom programtanácsa átadta a vidékpolitikai dokumentumokat a mi-
niszterelnöknek, bízva abban, hogy a parlamenti pártok, illetve a kormány megalapozza – még ebben a parlamenti
ciklusban – a hosszú távú vidékpolitika intézményrendszerét.



c) A vidék az egészséges élelem megtermelésének szín-
tere.

d) A vidéki térségekben kiaknázható megújuló energia-
források, ezen belül is a bioenergia, mind nagyobb szerepet
kapnak az ország energiaellátásában.

e) Tartalék terület a kisvállalkozások (ezen belül is a
szolgáltatás és a kis sorozatgyártásra szakosodott üzemek)
elhelyezésére.

f) A második lakóhely, a kikapcsolódás, az egészségi re-
generáció színtere.

g) Az ország peremterületeinek határokat átlépõ kapcso-
latrendszere, az egész magyar állampolgári közösség regio-
nális integrációjának biztosítója. (Az Ausztriával, Szlovákiá-
val szomszédos vidéki térségekben ez máris érvényesül, Ro-
mániával, Horvátországgal kialakulóban van, Szerbiával
kívánatos a kapcsolatrendszer építése.)

h) Az ország peremterületein élõk biztosítják a határok
másik oldalán lakó magyar kisebbségekhez a magyar–ma-
gyar kapcsolatok alapjait.

Mindezek alapján szükségesnek látjuk, hogy a magyar
társadalom minden szinten szem elõtt tartsa a vidék fejlõ-
dését, és a politikacsinálás a vidékpolitikát preferenciái
közé sorolja. A „Párbeszéd” ezt így fogalmazta meg: a vidék
gazdagítása hozzájárul az ország minden állampolgárának
gazdagságához.

3. Szükséges, hogy a vidékpolitika országos tényezõi
tisztázzák a politikai pártok szerepét az új vidékpolitikában.
A politizálás és a politika a rendszerváltás felgyorsulásának
éveiben (1989–1994) felértékelõdött. A többpárti demokrá-
cia kiépülése szerencsés volt. Az is szerencsés, hogy a pár-
tok programjaiban helyet kapnak az állam és a nemzet elõtt
álló, hosszú távon mindnyájunk életét meghatározó témák.
Így a vidék is. Félõ azonban, hogy a többpárti politikai rend-
szer szereplõi a szavazatok megnyerésére teszik elsõsorban
a hangsúlyt, ami részben megalapozatlan ígérgetésekre,
részben a másik fél lejáratására késztet. Ezek a jelenségek
magyarázzák, hogy a vidéki lakosság körében a politi-
kai-közéleti aktivitás csökken. Ezzel magyarázható az is,
hogy a vidéki fórumokon a legnagyobb elismerést az a mon-
dat kapja: „A vidék ma már nemcsak árvíz, nemcsak aszály,
hanem politika sújtotta terület is.” Nehéz megértetni az em-
berekkel, hogy a politika nélkül nem lehet okos szabályozó-
kat, hatékony esélyharmonizációt teremteni. Kívánatos vol-
na, ha a politikai pártok a maguk vidékpolitikai programját
kidolgoznák, és politikai-társadalmi fórumot találnának
arra, hogy e programokban kiemeljék az egymást erõsítõ és
egyetértõ javaslatokat. „A Tiszának partjai vannak és nem
pártjai” – ez a mondás ma a vidéki lakossági fórumok egyik
legnépszerûbb mondatává lett. Az új vidékpolitika sikeres-
ségének politikai feltétele egy olyan fórum létrehívása
(Nemzeti Vidékpolitikai Tanács), amelyen a különbözõ poli-
tikai pártok szembesíthetik elképzeléseiket és megegyez-

nek preferenciákban, feladatokban és azok kölcsönös támo-
gatásában. Így képzelhetõ csak el egy hosszú távú, több
választási perióduson is átívelõ vidékpolitikai program
megalkotása és végrehajtása. Így biztosítható, hogy négy-
évenként nem változnak a preferenciák, nem változnak a
szereplõk, és így biztosítható egyfajta folyamatos és állandó
korrekció, amelyben természetesen a mindenkori ellenzék
játssza a fõszerepet.

4. A vidéki térségek társadalmi, gazdálkodási, kulturális
sajátosságainak Európa-szerte hiányzik a politikai képvise-
lete. (Vonatkozik ez a szûkebben vett mezõ- és erdõgazdál-
kodásra, mind az élelemtermelés, mind a környezetgazdál-
kodás területén.) A pártokra épülõ parlamenti demokrácia
képviseleti rendszere Európa-szerte bevált rendszer. A kol-
lektív – etnikai, vallási, érdek-képviseleti stb. – érdekeknek
azonban hagyományosan nem tud helyet biztosítani a poli-
tikai fórumokon. Európa több államában a felsõház, illetve a
tartományok képviseleti háza pótolja a pártokra épülõ par-
lamenti demokrácia ezen hiányosságát. Ezért meggondo-
landó Magyarországon is egy olyan parlamenti fórum mû-
ködtetése, amelyik a politikai pártok mellett a kollektív ér-
dekképviselet színteréül kínálkozik. (Jellemzõ, hogy a vidéki
lakosok körében legerõsebb a magyar választási rendszer
bírálata, nem tartják kielégítõnek a listás választásokat, kö-
vetelik a választási körzetek „egyénítését”.) A politikai pár-
toknak meg kell fontolniuk: a vidék sajátos konfliktusait be-
emeljék-e pártprogramjukba, és tekintsék-e a a konszenzu-
sos politika területének. Legalább a következõ 15 évre.

5. A „vidék fogalma” más területeket fed le az európai és
mást a magyarországi normatíva szerint. Nyugat-Európá-
ban vidék alatt azokat a térségeket értjük, amelynek lakott-
sága 120 fõ/km2 alatt van, vagy amelyiken a mezõ- és erdõ-
gazdálkodás a helyi lakosság foglalkozásában döntõ. A
nyugat-európai vidékfogalom nem rögzít lényeges életszín-
vonalbeli (anyagi és szellemi) különbségeket, mert Nyu-
gat-Európában az elmúlt 80 esztendõben a vidéki és városi
élet között fokozatos közeledés ment végbe. Sõt ma Nyu-
gat-Európában már a városban és vidéken (falun) élõk élet-
minõségbeli azonosságáról beszélhetünk.

Magyarországon (és Kelet-Európában általában) a fõvá-
roson és nagyvárosokon (Magyarországon ún. megyei jogú
városok) kívüli térségek fejlõdése 1920 után megtorpant.
Ezért is a „vidékies” jelzõ életminõségbeli elmaradottságot
is jelent. A magyarországi hosszú távú vidékpolitika elsõ
számú célja, hogy a nagyvárosokon kívüli terek általános fej-
lesztését célul tûzze ki.

Cél, hogy a vidéki jelzõ pejoratív, lenézést is magában
foglaló jelentése eltûnjék. A mai magyar vidéken élõ ember
ezt a lenézõ megkülönböztetést súlyosabbnak tartja, mint
lakóhelye infrastrukturális alulfejlettségét, kulturális intéz-
ményi elmaradottságát. Generációs távlatban érhetjük el,
hogy a vidéken élõ emberek büszkék legyenek vidéki volt-
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jukra, ahogy a városi ember is az. Legyen büszke arra, hogy
civilizációs, higiénikus egyenlõsége mellett életmódjában,
beszédakcentusában, étkezésében, szokásrendszerében a
társadalmon belül „másságot” képvisel. Ez a lelki emanci-
pálódás a feltétele annak is, hogy a vidéki emberben meg-
szûnjék a városiak gyakori leszólása vagy az irántuk érzett
irigység.

6. Az új vidékpolitika céljai közé tartozik: a vidéki térsé-
geken az életminõség javítása, s ennek részeként az, hogy a
vidéken élõ ember kihasználva az új tudományos-technikai
fejlõdés eszköztárát, a városi emberhez hasonlóan tájéko-
zott legyen, azonos kulturális szinten élhessen. A vidéki
ember lelkileg is emancipálódhasson a városihoz. A vidéki
életkörülmények között még így is sokkal nagyobb szellemi
és anyagi ráfordítás szükséges a városihoz hasonló egyéni
teljesítmények eléréséhez.

7. Az Európai Unió tagállamai új esélyegyenlõségi politi-
kára kényszerülnek. Az unióba a polgárok kollektív úton –
azaz a nemzetállam keretében – fizetik be adójukat.
Amennyiben az állam polgárainak egyik része gyenge adófi-

zetõ, annyiban a nemzetállam erõs adófizetõinek kell többet
teljesíteniük. Az unió tagállamai tehát terület- (illetve vi-
dék)-fejlesztési politikával is igyekeznek azt elérni, hogy az
ország minden területén, lakhelytõl függetlenül biztosítsák
az esélyegyenlõséget.

8. Az Európai Unió kiemelt szinten kezeli a természeti
környezet karbantartását és ennek érdekében környezet-
barát agrárpolitikát, és aktív környezetgazdálkodást hirdet.
Már most is, de még inkább 2007 után az Európai Unió leg-
nagyobb költségvetési egységében, az agrár- és vidékfejlesz-
tési büdzsében mind nagyobb helyet adnak a tájgazdálko-
dásnak, a környezetkímélõ élelmiszer-termelésnek és a vi-
dékfejlesztésnek. Ezeket a támogatásokat nem a nemzet-
állami kormányok, hanem a helyi termelõi, kutatói és
lakossági közösségek kaphatják meg pályázatok útján. Az
egész állampolgári közösség érdeke, hogy ezekhez az uniós
pénzekhez hozzájussunk. Az új vidékpolitika megerõsít-
heti a helyi termelõi (vállalkozói), kulturális közösségeket,
amelyek így képesek lesznek az uniós támogatások megszer-
zésére.
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1. ábra. Az EU közös agrárpolitikájának átalakítási folyamata

Forrás: Elõtanulmányok az új magyar vidékpolitikai stratégia tudományos megalapozásához. (Témavezetõ: dr. Csatári Bálint.) Kecskemét, 2004. I. kö-
tet, 120. o.



9. A magyarországi vidékpolitika legfontosabb része egy
hosszú távú vidékfejlesztési terv kialakítása, amelynek
eredménye lehet a nyugat-európaihoz hasonlóan a vidéki és
városi térségek emberi élet- és a természeti környezet mi-
nõségének közelítése. A magyarországi vidékfejlesztés elõ-
re jelezhetõen 15 éves programot tartalmazzon, amely iga-
zodjék a Nemzeti Fejlesztési Tervhez, illetve az európai uni-
ós tervezési idõszakokhoz. Elsõ periódusa a 2007–2013
közötti idõszak legyen.

10. Különbséget kell tenni vidékpolitika és vidékfejlesz-
tés között.

a) A vidékpolitika a vidékies térségekben és azok érde-
kében folytatott közéleti és politikai aktivitás összessége.

A vidékpolitika ezért is magában foglal tudatos terület-
fejlesztést, infrastruktúra-fejlesztést, oktatást, közmûvelõ-
dést, közlekedést, szociálpolitikát etc. A vidékpolitika tehát
a különbözõ ágazati politikák összhangját kívánja. Ezért is
szükségesnek látszik, hogy az aktív vidékfejlesztési perió-
dusban – azaz a következõ 15 esztendõben – tárcaközi in-
tézmények biztosítsák a vidék preferenciáját.

A vidékpolitika különbözõ szintjeirõl beszélünk: orszá-
gos (állami), lokális (önkormányzati) és vállalkozói szintek-
rõl. Az országos vidékpolitika intézményei: kormányzat, az
országgyûlés bizottságai és az országos civil szervezetek. A
lokális vidékpolitika intézményei: a régiók (megyék), kistér-
ségi társulások, önkormányzatok (a késõbbiekben az önkor-
mányzatok nélkül maradt települések) és a községek válasz-
tott képviselõi és lakói. A vállalkozók „vidékpolitikai” akti-
vitása az egyéni és társulásos vállalatok hasznára alapozott
mezõ-, erdõ- és vízgazdálkodási és ipari üzemek. Sajátos he-
lyet foglalnak el ez utóbbiak között az egészséggel, mûvelõ-
déssel kapcsolatos szolgáltatások, a turizmushoz, kikapcso-
lódáshoz kötõdõ új típusú vállalkozások.

A vidékpolitika, mint tárcaközi tevékenység, kapjon he-
lyet a Miniszterelnöki Hivatalban (vidékpolitikai kabinet),
illetve az országos területfejlesztést végzõ tárcánál.

b) A vidékfejlesztés a vidéki térségekben megvalósított
konkrét projekt-tevékenység. Míg vidékpolitika esetében
beszélhetünk országos szinten vidékpolitikáról, addig a vi-
dékfejlesztés mindig térségekre, illetve embercsoportokra,
valamint természeti és épített környezetegyüttesekre vo-
natkozik. A vidék természeti és társadalmi, illetve földrajzi
tagoltsága miatt területenként eltérõek a vidékfejlesztés
céljai. Ezért egy országos vidékfejlesztési tervnek csakis a
lokális fejlesztések pontos felmérésén szabad alapulnia.

Meg kell különböztetni azokat a normatívákat (feltétele-
ket), amelyeket az ország minden térsége, illetve az ott lakó
állampolgárok mindegyike élvez. Ehhez képest kell megfo-
galmazni a vidékies térségek konkrét fejlesztési terveit.
Meg kell tehát különböztetni a fenntartást és a fejlesztést.

Kívánatos, hogy a vidékfejlesztést egy államigazgatási-
kormányzati egység tartsa kézben, amelyik a napi fejlesztés

adminisztratív összehangolója. Ennek intézménye legyen a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM),
amely biztosítja a kompatibilitást az európai fejlesztési pro-
jektekkel. (E fejlesztések elsõ számú forrásai ugyanis az eu-
rópai uniós programok lehetnek.)

Egy hosszú távú vidékpolitika kiemelt feladata az ország
különbözõ térségeiben (kistérségekben) a helyi fejlesztési
tervek megalkotása. Szorgalmazni kell tehát a regionális, a
kistérségi, sõt a községi (falu) szintû területfejlesztések és
községi stratégiák megalkotását. Fejlesztési támogatásban
csak olyan térségek és községek részesüljenek, amelyeknek
szakmailag megalapozott község-, illetve térségi fejlesztési
tervük van. (Jól használhatók ezen lokális fejlesztési straté-
giákhoz a Sapard-program pályázataihoz elkészített ter-
vek.)

Új „Nemzeti Vidékfejlesztési Terv”-re van szükség, amely
része a Nemzeti Fejlesztési Tervnek a 2007–2013 közötti
idõszakban.

11. A vidék tagoltságáról és a vidékpolitika decentrali-
záltságáról. Magyarország területe földrajzilag igen tagolt
tájtípusokból áll: túlnyomóan (immár a sivatagosodás felé is
haladó) alföldi területek mellett középhegységek és dombvi-
dék váltogatják egymást. Az ország egész területén vízben
gazdag és vízben szegény tájak váltakoznak. Ez évszázadok
óta meghatározta a helyi életlehetõségeket.

De tagolt az ország területe szociálisan is. Az államalapí-
tás óta az ország északnyugati térsége – rövid megszakítá-
sokkal – Közép-Európa fejlettebb vidékével áll napi gazda-
sági és kulturális kapcsolatban, míg a Dunától keletre esõ
területek ebbõl a kapcsolatrendszerbõl kimaradtak.

Sõt, tagolt a magyar vidék településenként is. Gazdagnak
minõsíthetõ kistérségben is akadnak szép számmal elszegé-
nyedõ vagy elnéptelenedõ falvak. Ahogy a legszegényebb
térségben is megjelennek gazdagodó települések.

A vidékpolitika egyik célja, hogy decentralizált, de mégis
áttekinthetõ vidékfejlesztési szervezetet hozzunk létre.
Olyat, amelyik az átalakuló vidék ezen tagoltságát képes kö-
vetni. És amelyik a különbözõ lokális fejlesztéseket a lak-
helytõl független esélyegyenlõség biztosításának szolgálatá-
ba állítja.

12. A vidékfejlesztés a közép- és alsó szintû igazgatási
szinteken folyó tevékenység. Az országos koordinációt biz-
tosító tárcának elsõsorban a régiókat, illetve a kistérségeket
kell feladatmeghatározó és támogatásosztó funkciókkal fel-
hatalmazni. A Regionális Fejlesztési Tanácsok ügynökségei
további támogatást élvezzenek. Õk legyenek a befogadói a
vidékfejlesztési területi szakembereknek, és egyben õk épít-
senek ki kapcsolatot a vidékfejlesztéshez bõvítendõ regio-
nális vagy kistérségi értelmiségi-kutatói szakemberekkel.

A vidékfejlesztés meglévõ szervezetei az eddiginél job-
ban épüljenek rá a regionális felsõoktatási és akadémiai ku-
tatóközpontokra. Készüljön el egy éven belül a vidékfejlesz-
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téssel foglalkozó tanszékek és kutatóbázisok fejlesztési ter-
ve. A kormányzat határozza meg a következõ években
kiképzendõ vidékfejlesztési szakemberek létszámát. Folya-
matosan biztosítani kell a vidékfejlesztés közalkalmazottai-
nak (falugazdák, fejlesztési tanácsok ügynökségei) tovább-
képzését. Kötelezni kell az önkormányzati tisztviselõket –
mindenekelõtt a polgármestereket –, hogy folyamatos terü-
let-, illetve vidékfejlesztési utóképzésben vegyenek részt.

13. A vidékfejlesztés több tevékenységi területet átfogó
szempontja kapjon elsõbbséget a már életben lévõ nagy te-
rületfejlesztési programokon belül (Tisza-völgy-program,
Balaton, Duna, Alföld-program, Homokhátság stb.).

14. A vidékfejlesztés akcióit rendszeresen kell elemezni,
ha kell, korrigálni és állandóan ellenõrizni. Ezek intézmé-
nyei lehetnek a régiók, illetve azok ügynökségei. Ezt az
elemzõ és ellenõrzõ tevékenységet a regionális kutató, illet-
ve továbbképzést végzõ intézményekkel végzik.

15. A politikai tevékenység új típusa a vidékpolitika. Po-
litikusok (országos és helyi), kutató-fejlesztõ szakemberek
és a civil társadalom dolga. Olyan aktivitási terület, amelyen
teljes mértékben érvényesülhet az Európai Unió szubszidia-
ritás-elve. Ezért is el kell érni, hogy a vidékpolitikai progra-
mok kialakításáról és a konkrét vidékfejlesztési tervek meg-
alkotásáról a lakosság legszélesebb körei, valamint az orszá-
gos és helyi civil szervezetek és a kutatói-fejlesztõi
szakemberek a politikusokkal közös fórumon egyeztesse-
nek. A Párbeszéd a vidékért mozgalom elve maradjon mér-
tékadó: emberekért az emberekkel, vidékért a vidékkel.

16. Létesüljön Nemzeti Vidékpolitikai Tanács a követke-
zõ hétéves terv idõszakára. A Nemzeti Vidékpolitikai Ta-
nács javaslattevõ, ellenõrzõ és társadalmi ismeretterjesztõ
szereppel bír. Célja, hogy az Országgyûlés felhatalmazása
alapján az állami költségvetésben a vidéket elõnyben része-
sítse, illetve a vidékfejlesztési programokat ellenõrizze, és
szakértõinek jelentéseirõl az Országgyûlésnek (bizottságai-
nak) beszámoljon. A tanács az országgyûlési bizottságok és
a mindenkori kormány konzultációs testülete. A tanácsot a
kormány elõterjesztése alapján az Országgyûlés határozat-
tal küldi ki és rendelkezik feladatáról és jogairól. Tagjai a
mindenkori parlamenti pártok delegáltjaiból (4 fõ), az or-
szágos civil szervezetek választott képviselõibõl (4 fõ), kuta-
tó értelmiségiekbõl (4 fõ), valamint a mindenkori kormány-
zat két miniszterébõl (MeH, FVM) áll. A tanács megtestesí-
tõje a magyar társadalom elõtt annak az egyetértésnek,
amely politikusok, kutató értelmiségiek és a lakosság között
létrejön a vidéken élõ emberek és természeti környezetünk
életminõségének javítása érdekében.

17. 2005 õszén készüljön el az újabb Nemzeti Vidékpoli-
tikai Cselekvési Program és készüljön el a Távlati Vidékfej-
lesztési Terv. Fontos, hogy mind a program, mind a terv be-
épüljön a Nemzeti Fejlesztési Tervbe és ezzel az európai
tervalkotás része legyen.

II.
TELEPÜLÉSHÁLÓZAT

18. A vidékpolitika egyik célja: az egyén folytonos élet-
minõség-javulását szolgáló és az államterület természeti
adottságait életben tartó településhálózat mûködtetése. A
településhálózat folytonosan változik, attól is függõen, hogy
a települések, mint az emberek lakhelyei, hogyan gazdagod-
nak, szegényednek, s az igazgatástechnika változása mi-
lyen térszerkezet-módosulásokat kényszerít ki vagy tesz le-
hetõvé.

19. Korunk magyar társadalma gazdálkodási, életmód-
beli és szemléletbeli változások sorát éli meg. A gazdasági
és politikai rendszerváltás megnyitotta az utat a piaci szem-
pontok érvényesülése elõtt, a szovjet megszállás megszûnte
pedig kinyitotta az államot a világ gazdasági és kulturális
hatóerõi elõtt. Mindennek következtében korábban megél-
hetést biztosító, hagyományos termelési ágazatok vagy üze-
mek mennek tönkre, mások születnek. Negyven évig ki-
emelten fejlesztett termelési központok szûnnek meg, és
alakulnak helyettük újabbak. Munkaerõ-vándorlás indul
meg: elvándorlás és odavándorlás. Segíti ezen piaci erõket
európai uniós csatlakozásunk is. Természetesnek tartjuk,
hogy – mint a történelemben mindig – a nagy gazdasági,
kulturális átalakulásokat a településhálózat változása is
követi: egyes települések fokozatosan elnéptelenednek, el-
szegényednek, mások gyarapodnak lakosságban és gazda-
godnak.

Nem kívánjuk azt, hogy közpénzekbõl minden egyes te-
lepülés korábbi vagy jelenlegi állapotát megõrizzük. De tu-
datos területfejlesztési és vidékpolitikával érvényesíteni
szeretnénk az állampolgári közösség érdekeit. Részben biz-
tosítani kívánjuk az államterület egészén a lakhatás korsze-
rû feltételeit és ezzel a lakóhelytõl függetlenül az esély-
egyenlõséget.

Az átalakuló gazdálkodási lehetõségek és az ezt követõ
megélhetési viszonyok, illetve az átalakuló településhálózat
következményeit a vidéken élõ lakosság nem látja át. Így
nem is tudja egyéni életstratégiáit tervezni. Az új vidékpoli-
tika vidékfejlesztési akcióinak ezeket a mikroprogramokat
nagyobb figyelemre kellene méltatniuk. A helyi értelmiség-
nek, önkormányzati tisztviselõknek és területfejlesztõ szak-
embereknek kell ezeket megalkotniuk.

Jó elképzelések sora hangzik el: fiatalok ösztönzése vidé-
ki letelepedésre, egyforintos házhelyjuttatás stb. Ezek hatá-
sát vizsgálni kell és újabb kedvezményeket adni nemcsak a
betelepülõknek, hanem a helyben maradó fiataloknak is.
Hiányzik azonban a terv a vidéki öregebb korosztály szociá-
lis-lelki problémáinak megoldására.

20. A készülõ új Országos területfejlesztési koncepció
legyen különös tekintettel a vidék szerepének átalakulására:
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a gazdálkodás, a társadalmi mobilitás és az érintkezéskultú-
ra terén történt változásokra. Az 1996. évi területfejlesztés-
rõl és területrendezésrõl hozott törvény felülvizsgálata
amúgy is folyik. Az uniós területfejlesztési alapelveket, a
szubszidiaritás-decentralizáció elvének érvényesülését, a
felülvizsgálatot nyilvánvalóan szem elõtt tartják. Szüksé-
gesnek látjuk, hogy a területfejlesztési koncepció a települé-
sek, az önkormányzatok képviselõi és a kutató szakemberek
közötti konzultáció során készüljön el.

21. A kormányzat nagyobb összeget szánjon a Leader +
típusú programokra. (A kutató-fejlesztõ szakemberek sze-
rint a ráfordítást három éven belül háromszorosára kellene
növelni. Ezt az összeget az igények és a területfejlesztésre
fogható állomány figyelembevételével állapítottuk meg.)
Igaz, hogy a településszervezésben részt vevõ területfejlesz-
tési szakemberek és a falugazdák száma kevés és esetenként
alulképzettek.

Alakítsunk ki programokat azon korosztályok életkörül-
ményeinek megõrzésére, akik már nem tudják a leépülõ te-
lepüléseket elhagyni.

22. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a fõváros az ál-
lamterületen belül a maga koordináló szerepét megõrizze,
és kultúrában a nemzeti reprezentációs szerepet világszin-
ten betöltse. És fontosnak tartjuk, hogy a kialakuló gazdasá-
gi és kulturális világpiacon a nemzetközi városok és mega-
poliszok közötti együttmûködésben eredményesen vegyen
részt. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a fõvároson kívüli
térségekben felhasznált közpénzek arányát a költségveté-
sen belül növeljük, különösen azokon a területeken, ame-
lyek az emberi életminõséghez tartozó minimumhoz (egész-
ségügy, oktatás, mûvelõdés) és a természeti környezet me-
góvásához szükséges feltételeket segítik.

Fordítsunk nagyobb figyelmet azokra a nemzeti repre-
zentációs értékekre, amelyek a vidékhez kötõdnek: a helyi
épített és természeti környezet, a lokális kultúra sokszínû-
sége, ami nemzetiségben, vallásban, szokásrendben (be-
széd, öltözködés, étkezés stb.) megnyilvánul. Az elmúlt 80
esztendõ fõvárosközpontú politikája egészüljön ki aktív vi-
dékpolitikával, az elmúlt másfél évszázad centralizációs te-
rületfejlesztõ politikája változzék több központú, aktív regi-
onális politikává.

23. Magyarország településhálózata máig nem heverte
ki az 1920. évi államhatár-változásokat. A mai magyar állam
határterületeinek jelentõs része északon, keleten és délen,
olyan városközpontok vonzáskörzetéhez tartozott, amelyek
a szomszédos országokhoz kerültek. Ugyanakkor örököltük
az 1914 elõtt kialakított centralizáló területfejlesztési politi-
kát, amelyben az utak és a vasutak egy központra, Budapest-
re rendezõdtek, és ahol a kis vidéki városok és községek
egymást összekötõ útvonalai rossz minõségûek. Mindezek
a településhálózati egyenlõtlenségek és torzulások az elmúlt
80 esztendõben várost és vidéket ellenérdekeltté tettek. En-

nek megfogalmazója az értelmiségi élet különbözõ területe-
in (politika, irodalom), valamint a közgondolkodásban
meglévõ urbánus és népies ellentét. Az új vidékpolitika
egyik célja, hogy segítsen felszámolni ezt az ellentétet.

Mindemellett az ország településhálózata egészében sze-
rencsésnek mondható, mivel nagy kiterjedésû lakatlan tér-
ségek nincsenek. Ezek kialakulásától lehet csak tartani.

24. A magyar településhálózat egészséges fejlõdésének
egyik alapja lehet a vidéken kialakult egyetemi és fõiskolai,
valamint kutató-kísérleti telepek, azaz a vidéki tudásköz-
pontok megtartása. A tudomány- és oktatáspolitika kezelje
ezen tudásközpontok fejlesztését kiemelten.

Ez a fejlesztés terjedjen ki a kollégiumi rendszer erõsíté-
sére, könyvtárfejlesztésre, az informatikai hatékonyság nö-
velésére.

A Magyar Tudományos Akadémia tegyen további erõ-
feszítéseket arra, hogy öt regionális központja továbbra is a
regionális kutatói fórumok, kutatók és közönség állandó ta-
lálkozóhelye legyen.

A régiók, illetve a megyei vezetõk tekintsék ezen egyete-
meket, kutatóközpontokat a társasági élet fórumainak, ame-
lyek vidéken a tudás presztízsét és ugyanakkor a közélet hi-
telességét segíthetik. Ezek a központok a vidéken élõ fiata-
lok kiemelkedésének lehetõségét is – a tudás általi
kiemelkedést – szimbolizálják. Ugyanakkor e vidéki tudás-
központok azt a megnyugtató érzést kelthetik a vidéki em-
berben, hogy a világ élenjáró tudományos, kulturális ered-
ményeit nemcsak külföldön, nemcsak a fõvárosban, hanem
közvetlen környezetükben is elsajátíthatják.

E tudásközpontok egyben olyan értelmiségi és diák kö-
zönség jelenlétét feltételezik, amely vásárlója a vidéki magas
kultúrának.

25. Az állam peremvidékein új kihívások jelennek meg.
A Kárpát-medence szomszédos államainak európai uniós
csatlakozása máris új kihívásokat fogalmaz meg, minde-
nekelõtt a peremterületek számára. Ausztria, Szlovákia,
Szlovénia után Románia, Horvátország, majd remélhetõen
Szerbia is belátható idõn belül az unió tagjai lesznek. Ez
kihatással van, illetve lesz a peremterületek mindennapi
életére, sõt új, az államhatárokat átlépõ migrációt indíthat
el. Felelevenedhetnek az 1918 elõtti, de a mai országhatá-
rokat átlépõ kapcsolatrendszerek, új vonzáskörzetek és ri-
valizálások alakulnak ki (Pozsony–Gyõr; Komárom–Nyitra;
Kassa–Miskolc; Nagyvárad–Debrecen; Szeged–Temes-
vár–Arad stb.). Fel kell készülni területfejlesztés terén a
határokon átlépõ új piaci versenyre, fokozottan kell az or-
szágos politikának peremterületeink versenyképességére
figyelni.

26. Más a vidéki és más a városi élet. Biztosítani kell a la-
kóhelytõl független esélyegyenlõséget, de világossá kell ten-
ni, hogy a vidéki és a városi élet mindig más lesz. Összeha-
sonlíthatóak, de nem összemérhetõek.
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A városi élet jelentése: nagy forgalmú utcákon álló sokla-
kásos házakban élni. Könnyen hozzájutni az élelmiszerek-
hez, a gyógyellátáshoz, a különbözõ igazgatási, kulturális és
technikai szolgáltatásokhoz. (Sokféle iskola, mozi, színház,
mûvelõdési ház, múzeum, igényes éttermek, távfûtés stb.) A
sûrûn lakott, nagy forgalmú térségeknek nagy a zajszintje,
rossz a levegõje. Az emberek zsúfolt tömegközlekedési esz-
közökön, kirakatokkal sûrûn megrakott utcákon, a robba-
nómotorok hangjában és benzinfelhõjében közlekednek. A
vidéki élet épített környezete egészen más: tágasabbak a te-
rek, a házak ritkábban állnak egymás mellett, sok a kert, sok
a ligetes térség, kisebb a forgalom, ritkább a tömegközleke-
dési eszköz, az élelmiszer- és iparcikkbeszerzés körülmé-
nyesebb, természetes módon kisebb a kínálat. Jobb a levegõ,
kevesebb a magas ház és kevesebb az emberekkel való kény-
telen érintkezés. A vidéki élet zajszintje alacsony, az embe-
rek életritmusa lassabb. Mindehhez tartozik az élelemter-
melõ, mezõgazdálkodással való napi találkozás: a lakosság
jelentõs része állattartással, növénytermesztéssel foglalko-
zik, a trágyaillat erõsebben tölti meg a levegõt, mint a ben-
zinszag. Az élelemszerzés részben a helyi termelõk helyi pi-
acain történik, iparcikk- és ruhabeszerzés a régió kisiparo-
sainak vagy vásárosainak kirakodóvásárain. A háztartás
felszereltsége is különbözik: helyi fûtés, az ehhez tartozó
udvari tüzelõ- és szerszámraktárak, helyi csatornázás, napi
többórás elfoglaltság is lehet a környezet rendben tartása, a
napi életkörülmények biztosítása.

A polgárnak magának kell eldöntenie, hogy milyen tér-
ségben szeretne élni, illetve tudomásul venni: hol kénysze-
rül élni. Az 1920-as években megizmosodó technokrata fel-
fogás az emberi élet céljaiként egyoldalúan csak a minél ma-
gasabb környezettechnikai szint elérését helyezte a
központba. Az emberi élet értékrendjén belül a háztartás
komfortos volta, gépesítettsége, majd az anyagi javak eléré-
se mindenek elé került. Azok az értékek voltak az értékren-
den belül elsõ helyen, amelyek a városokban elérhetõek. A
jó technikai ellátottság a mindennapi életben (fûtés, bevá-
sárlás stb.) fontosabbnak tûnt az emberek számára, mint a
jó levegõ, a csend, a természeti környezet napi látványa. Ez
is magyarázza – nem csak a tõke, valamint a termelés és ke-
reskedelem koncentrációja – a városi települések duzzadá-
sát. A városi életet az egyszer megélhetõ élet „fejlettebb”
formájának, „magasabb szintjének” tartották. Ebbõl a felfo-
gásból származott az elmúlt 80 esztendõ vidékképének ún.
modernizálási stratégiája. A vidéken is igyekeztek megho-
nosítani ugyanazokat az ipari-technikai felszereléseket,
mint a városban. Pozitív hatása ezen irányzatnak a csator-
názás, a vezetékes ivóvíz és bizonyos higiéniai körülmények
megteremtése, az útburkolat-korszerûsítés, de legalább
ennyire az orvosi, mûvelõdési ellátás kifejlesztése. Hátrá-
nya e „városiasodó falu”-felfogásnak a sok technikai túlzá-
son kívül (sok ezer kilométeres fûtési, csatornázási vezeté-

kek stb.) az is, hogy a vidéki élet egyedüli értékeit az érték-
renden belül háttérbe szorította. A korrekciós javaslatok
természetesen megfogalmazódtak már a századelõn: városi
lakás mellé nyári házat, vagy a város határán kívüli hétvégi
házat; a városba még több fát ültetni, az erkélyekre odavará-
zsolni néhány növénnyel és a lakásban tartott kutyával,
macskával a nem emberi természetet.

Ma az életcélok átrendezõdését és az értékrendek átcso-
portosulásának korát éljük. Egészségtudatosabb lesz a kö-
vetkezõ generáció és ennek fontos része az egészséges éle-
lem, a mozgás és az egészséges, megnyugtató természeti
környezet. Amikor új vidékpolitika kiépítését javasoltuk,
akkor egyik kiindulópontunk éppen ezen egészségtudatos
és a vidékhez, a természeti környezethez is köthetõ élet-
mód rehabilitációja volt. Feltételezésünk az, hogy az új tu-
dományos-technikai eszközrendszer megteremti a legki-
sebb vidéki településen is az életminõség alapvetõ kulturá-
lis, érintkezési feltételeit. (A helyi derítõs csatornázástól,
fûtésrendszerektõl, az igényes élelmiszer-ellátáson át, a
mûholdas és kábeltelevíziózásig, a szélessávú internetig.)

27. A készülõ területfejlesztési koncepcióban jelenjen
meg a 21. századi magyar településhálózat és e hálózat von-
záskörzeteinek jövõképe. Olyan településhálózatot képze-
lünk el, amelyben a tanya, a falu, a város szervesen egymásra
épül. Magyarország településhálózatában adottak a lehetõ-
ségek, hogy a kisebb térségekben városi központok jöjjenek
létre, amelyek gazdálkodási, kulturális, egészségügyi von-
záskörzetében velük szoros kapcsolatban álló tanyák, falvak
helyezkednek el. Kapjanak e területfejlesztési koncepcióban
megfelelõ helyet az aprófalvak. A kistelepüléseken az élet-
feltételek minimumának meghatározása és biztosítása az új
vidékpolitikai program egyik kiindulópontja lehet.

28. Erõsíteni kell a vidéken lakó társadalomban a hely-
hez kötõdõ hagyományok tiszteletét. Közpénzekbõl támo-
gatni kell a helytörténeti múzeumok és a helyi szokásokat
fenntartó együttesek, egyesületek tevékenységét. Tízköte-
tes Magyarország leírását kezdeményezzük, amelyben tíz
történelmi tájra tagolva minden egyes falu (esetleg tanya),
község, város emberi, kulturális hagyománya, az épített kör-
nyezet és a természeti környezet leírása megtalálható. A so-
rozat folytatása lenne a magyar tudományágak általános le-
írását adó Magyar Tudománytár befejezéshez közeledõ hét
kötetének. Ennek a lexikonsorozatnak a szerkesztõi akadé-
miai kutatók, de anyaggyûjtése az 1970-es évek óta gyarapo-
dó helytörténeti gyûjtemények, valamint természettörténeti
és mûvészettörténeti, ipar- és mezõgazdálkodás-történeti
adatbázisok lehetnek.

29. Induljon képes folyóirat „Itthon, Magyarországon”
címmel, amelyben a vidéki települések eddigi eredményes
önmegújító vállalkozásait írják le és fogalmaznak meg javas-
latokat. Településszerkezetünkben a legapróbb falvak, köz-
ségek vagy „kisvárosok” nemzeti megbecsülést kaphatnak.
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III.
A VIDÉKPOLITIKA KÖZ- ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZMÉNYEI

30. A vidékpolitika akkor lehet eredményes, ha a vidéki
emberek lakhelye, a település mûködésre és reformokra fo-
gadóképes közösségek otthona.

31. A vidéki térségek közigazgatásának átalakítása része
a magyarországi és az európai közigazgatás átrendezésé-
nek. Vidéken ugyanúgy, mint a világban mindenütt ezt az
átrendezõdést a technikai feltételek változása és az embe-
rek igénye, valamint az állam által vállalt közfeladatok hatá-
rozzák meg.

A technikai felszereltség (út, vasút, telefon, elektronikus
levelezés stb.) kevesebb tisztviselõvel nagyobb területek át-
fogását teszi lehetõvé igazgatási szinten. Azaz: elvben ki-
sebb közigazgatási adminisztrációra van szükség. Az embe-
rek könnyebben jutnak információkhoz és elvben alkalma-
sabbak dolgaik intézésére, mint a korábbi évtizedekben.

Ezzel egy idõben az Európai Unió nemzetállamai keve-
sebb igazgatási, de annál több szociális, kulturális, esély-
egyenlõségi feltétel biztosítását vállalják magukra. Ez az át-
alakulási folyamat teszi lehetõvé, hogy Európában a terület-
igazgatás intézményrendszere – mind a köz-, mind a
szakigazgatás terén – egyszerûsödik. E koráram figyelem-
bevételével kell állásfoglalást kidolgozni a magyar vidéket
érintõ igazgatási változtatásokról. Kívánatos, hogy a követ-
kezõ, 2007–2013 közötti periódusban rögzüljenek a köz-
igazgatási reformok. Kívánatos, hogy ezen reformok ered-
ménye, a közigazgatás különbözõ szintjeinek pontos meg-
határozása legyen (falu, város, kistérség, megye, régió).
Kívánatos, hogy az igazgatási reform a legalsó szintrõl, a te-
lepülés érdekeibõl induljon ki.

32. Nagyobb teret kell adni az állami és szakigazgatás-
ban a regionalizmusnak. A magyar állam 150 éve végrehaj-
tóhatalom-túlsúlyos. Az maradt 1990 után is. Sõt az új kapi-
talizmus 1990 után még növelte a szak- és államigazgatási
bürokrácia súlyát. Joggal vár a vidéki ember ezen változta-
tást. Az emberek olcsóbb politikai rendszert, átláthatóságot
vártak és ebben csalódtak. Túl sok hatalma van a miniszté-
riumoknak. Kívánatos: a minisztériumok adjanak át több
döntési jogosítványt és hatáskört a területi igazgatási intéz-
ményeknek. Az igazgatásban részt vevõk e témakörben is
pártpolitikai egyetértést, konszenzust várnak.

33. A közigazgatás átalakítása (átalakulása) hosszú távú
politikai-igazgatástechnikai folyamat. Meghatározza az em-
berek életkereteinek jelentõs intézményeit. Ezért társadal-
mi kérdés. Befolyásolja az állam és az intézmények haté-
konyságát, sõt közvetlenül ösztönzi, „irányítja” vagy hátrál-
tatja a vállalkozói kedvet. Ezért gazdasági kérdés is. A
vidéki emberek mindennapjaiban érzõdnek a megkezdett
reformintézkedések. A jó indulatú türelmet felválthatja az

elkeseredés, ha nincs világosan és mindenki számára érthe-
tõ módon kifejtve a távlati cél: az európai uniós normák és a
hazai gyakorlat összehangolása. Ezért is ajánlatos a több-
párti egyeztetés az igazgatási reformok kérdésében.

34. Új önkormányzati törvényre van szükség, amely pon-
tosan rögzíti a polgárok és az önkormányzatok jogait és kö-
telességeit. A jelenlegi törvény meghatározza ugyan a tele-
pülések mûködésének jogi kereteit és alapfeladatait, de az
üzemeltetés állami normáit nem szabályozza. Pontosan kell
megfogalmazni az állam és a helyi önkormányzatok közötti
feladatmegosztást, valamint azokat az általános feltételeket,
amelyek az állami támogatások elnyeréséhez szükségesek.

35. Magyarországon az önkormányzati hivatalok száma
indokolatlanul magas. Az önkormányzatiság (autonómia)
elvének érvényesítése és önállóságuk erõsítése pozitív poli-
tikai lépés volt már a szovjet rendszeren belül is (1970-es
évek), de még inkább a rendszerváltás folyamatában. Ismét
hozzászoktatta az embereket az igazgatás legalsóbb szintjén
is a közösség dolgaira figyelésre. Nagy számú, vezetésre al-
kalmas polgár emelkedhetett fel kisközösségi szinten. A
polgármesterek ma a magyar közélet legmegbízhatóbb és
legstabilabb személyei. Megfelel a másfél százados magyar
igazgatási hagyománynak is, hogy minden településnek le-
gyen állandó – és lehetõleg – választott képviselõje. (Ezt a
lakosság továbbra is elvárja.) Mégis: az uniós vidékpolitiká-
hoz való kapcsolódásunk lehetetlen ezzel a szétaprózott
igazgatási rendszerrel. És a mai igazgatástechnikai feltéte-
lek mellett indokolatlan is a több mint 3000 hivatali önkor-
mányzat mûködése. (Európa sokkal nagyobb területû álla-
maiban az önkormányzatok száma töredéke a magyarorszá-
ginak.) A jelenlegi önkormányzati rendszer túlságosan sok
pénzbe kerül az adófizetõnek, túlságosan bonyolult és gá-
tolja a regionális szintû vidékfejlesztési programok kialakí-
tását, amelyekkel az Európai Unió vidékfejlesztésében ered-
ményesen vehetnénk részt.

Az önkormányzatokat jelenleg olyan szociális, kulturális
feladatokkal ruházzák fel, amelyek jelentõs részéhez nem
kapnak költségvetési támogatást, az önkormányzatok pedig
nem tudnak e feladatok elvégzéséhez saját bevételt kiter-
melni.

36. Önkormányzati testületet és önkormányzati hiva-
talt. Indokoltnak látszik, hogy minden településnek legyen
választott önkormányzati testülete, amely a település életé-
ben a közösséget érintõ döntéseket meghozza és a település
sajátos érdekeinek képviselõje, a települési autonómia meg-
személyesítõje.

Az, hogy mely települések (illetve térségek) rendelkezze-
nek hivatallal is, fokozatosan, a különbözõ igazgatási szin-
tek feladatainak rögzülése során határozható meg.

37. A többcélú kistérségi társulások továbbépítése indo-
kolt. A kistérségi társulások az alulról építkezõ új igazgatási
rendszer alapjai lehetnek. Ezek lényegében a Deák Ferenc-i
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„járás” alsószintû igazgatási egységei. Pontosítani szüksé-
ges azonban a kistérségek kötelességeit és jogait. A kistér-
ségi társulások ott képesek egészséges szervezetté rögzülni,
ahol a társulás tagjainak társadalmi és gazdálkodási, kultu-
rális konfliktusai és érdekei hasonlóak. Elfogadottsága,
mint egy hosszú távú reform része, ott jobb, ahol máris a
„mikrotérségek” keretei alakulnak. Fontos, hogy a tárcák
között összhang legyen: milyen szakigazgatási feladatokat
adjon át a község a kistérségnek, milyen szakigazgatási jo-
gosítványokat kap a kistérség és mennyiben van esély arra,
hogy önkormányzati testületiség kistérségi szinten kiépül-
jön.

A társulások elsõ éveinek tapasztalata folyamatos elem-
zést, és ha szükséges, korrekciókat kíván. Ezeket az elemzé-
seket regionálisan kell elvégezni. Jelenleg óriási és indoko-
latlan különbségek vannak egy 77 községet, illetve várost
magában foglaló kistérség vagy egy 7 falut magában foglaló,
de nagy kiterjedésû kistérség között. Ezeknek fejlesztési
gondjait csakis a regionális központok elemezhetik és segít-
hetik feloldani. (Jellemzõ a vidéki „állapotra”, hogy a kor-
mányzati besorolás szerint a hátrányos 95 kistérség és az
ezek között kiemelten hátrányos 48 kistérség mind a „vidé-
kies település”-ek térképét fedi.)

38. A régiók az új európai igazgatási és fejlesztési rend-
szer középszintû egységei. Magyarországon a megyék ha-
gyománya igen erõs, ezt a hagyományt nem szabad szembe-
állítani az új regionális szervezõdéssel. Döntés szükséges
arról, hogy a régiók kapjanak-e önkormányzatot, választott
testületeket vagy sem. Mind a szakemberek, mind az igaz-
gatási alkalmazottak a régiók önkormányzattal (egyelõre
csak testületi) való ellátása mellett szólnak. A lakosság ezt
az igazgatási szintet nem érzékeli, nem látja át. A régió
funkciói néhány év alatt a szakemberek között kijegecesed-
tek: területfejlesztés, kórház, szakképzés és továbbképzés,
szociális ügyek, felsõszintû képzés stb. Ehhez képest várják
el a megyék lehetséges szerepérõl a nyilvánosság elõtti viták
lefolytatását.

39. Vita folyik a különbözõ funkciójú igazgatási szintek-
rõl. Meg kell határozni a különbözõ területigazgatási szin-
tek feladatvállalásait (változó funkciójú igazgatási szintek).
Ez ne csak az igazgatási-jogi eljárásokra terjedjen ki, de az
oktatásra, egészségügyre és egyéb szolgáltatásokra is. (Mi-
lyen szinten biztosít az állam kórházi ellátást, körzeti orvo-
si, illetve elsõsegélynyújtást vagy felsõfokú, középfokú, alsó-
szintû oktatást, s mindezt milyen feltételekkel teszi? Milyen
térségben milyen szinten biztosítható az elérhetõség euró-
pai normája?)

40. A szakigazgatás rendszerének átvilágítása szüksé-
ges, mindenekelõtt a tárcák szintjén. Mind a lakosság, mind
az önkormányzatok, mind az országos ágazati szaktisztvise-
lõk lássák világosan: a vidék mindennapi ügyeiben kihez
fordulhatnak? Az állam a költségvetés melyik tételében sze-

repelteti a vidéket érintõ címeket? A feladatok jelenleg
fedik egymást a tárcák között. Ez nemcsak a vidékre jutó
források szétaprózásához, esetlegességéhez és – kimutat-
hatóan – milliárdos pazarláshoz vezet, hanem az önkor-
mányzatok számára átláthatatlan bürokráciához. Az egyik-
rõl (a pazarlásról) az igazgatásban dolgozó szakemberek be-
szélnek, a másikról (az átláthatatlan adminisztrációról) a
helyi alsó- és középszintû vezetõk. Az új vidékpolitikai
program egyik elsõ lépése legyen a tárcák gyors – a tárcák-
kal együtt végrehajtható – átvilágítása.

41. A vidékpolitika és a vidékfejlesztés helyét egyértel-
mûen határozzák meg a kormányzati adminisztrációban.
Célszerûnek látszik, hogy míg a vidékpolitika a Miniszterel-
nöki Hivatalban (vidékpolitikai kabinet) és a területfejlesz-
tési tárcánál kap helyet, addig a vidékfejlesztés az egyik tár-
cánál, az FVM-nél maradjon. (Ez a gyakorlati célszerûség
szemben áll ugyanakkor azzal a sokunk által jogosan han-
goztatott követelménnyel, hogy egy ágazati érdekeket átíve-
lõ vidékfejlesztési rendszer épüljön ki.) Szükségesnek lát-
szik az FVM lehetséges funkciójának újragondolása. Az eu-
rópai normákat figyelembe véve elképzelhetõ, hogy az FVM
tevékenysége három ügykör menedzselésére épüljön:

a) élelemtermelés,
b) táj- (környezet-) gazdálkodás,
c) vidékfejlesztés.
42. Az országos – ezen belül a vidéki – igazgatás tech-

nikájának fejlesztésérõl. A digitális világgal, számító-
gép-használattal, az e-maillel, az internettel a vidéki ember
lassabban ismerkedik, mint a városi. Pedig a digitális „ka-
puk” a jövõ igazgatási rendszereinek alapjai. Mindent el kell
követni, hogy a vidéki igazgatási szervezetekben, önkor-
mányzatokban a számítógépes technikai használata általá-
nossá váljék, erõsítve az önkormányzati tisztviselõk felké-
szítését.

IV.
FINANSZÍROZÁS

43. Közpénzbõl azt finanszírozzuk, aminek „közhaszna”
van. (A közhaszon alatt az állampolgárok egészének anyagi,
egészségi állapotjavítását, valamint szellemi gazdagodását
értjük.) A közpénzek felhasználásának másik célja a „közjó”
szolgálata. (Közjó alatt értjük azon eszmék összességét,
amelyek a közösséget egybetartó erkölcsi alapelveket tartal-
mazzák.)

A vidék állami finanszírozása a vidék közhasznára és
arra való tekintettel történhet, hogy a közjó megteremtése
vidéken éppen úgy szükséges, mint a városban.

44. Szükséges meghatározni, hogy az állam (a kormány-
zat) milyen feltételeket biztosít a polgároknak lakhelytõl
függetlenül. És szükséges ezt alapfinanszírozás keretében a
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lakóhely szerinti önkormányzatnak biztosítani. Ettõl a nor-
matív finanszírozástól (fenntartás-finanszírozás) el kell vá-
lasztani a fejlesztési finanszírozást. Míg a normatív finan-
szírozás közvetlenül jusson le az önkormányzatokhoz, le-
gyenek azok felelõsek a szétosztásukért, addig a fejlesztési
forrásokat pályázatok útján lehessen elnyerni. (Jelenleg az
alapfinanszírozás körébe tartozó kiadások fedezetét is meg-
pályáztatják, vagyis eleve beismeri az állam, hogy alapfel-
adatokat sem finanszíroz meg.)

45. A vidékfejlesztés döntõen az európai uniós támoga-
tásokból finanszírozható. Meg kell határozni azonban azo-
kat a nemzetállami célokat, amelyeket a vidékfejlesztésben a
magyar állam az Európai Uniótól függetlenül finanszíroz.

46. A vidéki önkormányzatokat (régiók, kistérségek) fel
kell készíteni az európai uniós pályázatok elkészítésére és
fogadására. A szegény és kicsiny önkormányzatoknak önál-
lóan semmi esélyük európai pénzek elnyerésére. Az eddigi
kudarcok lesújtóak. Képezzen az állam alapot, amely az ön-
részek megelõlegezésére, fedezetére szolgál.

47. Felül kell vizsgálni a jelenlegi költségvetés forrásait
abból a szempontból, hogy az államháztartás, illetve a költ-
ségvetés milyen címen milyen összegeket juttat el a vidéki
településekre. Jelenleg a vidékfenntartás és a vidékfejlesz-
tés pénzügyi forrásai a szakemberek szerint áttekinthetet-
lenek. Az önkormányzati tisztviselõk számára ugyanígy.
Becslések vannak arról, hogy a vidéki térségekben a GDP
2,5–3%-a jelenhet meg évente agrár- és vidékfejlesztési tá-
mogatás keretében.

48. Törekedni kell arra, hogy az alapfi-
nanszírozás feletti, a fejlesztésre fordítha-
tó pénzösszegek minél nagyobb hányada
termelõdjék meg a helyi társadalomban.
Ezért kiemelten szükséges támogatni a vi-
déki térségekben a kis- és középvállalkozó-
kat, akár államilag is támogatott speciális
hitelrendszerrel. Külön kedvezményeket
kapjanak a vidéki térségekben munkahely-
teremtõ vállalkozások.

A vidék elõnyben részesül a helyben ke-
letkezett adók elvonásakor. Míg a fõváros-
ban 40, addig azon kívül 70% marad hely-
ben. Az adópolitikai eszközök tárát gya-
rapítani kell. Hatékonyabb eszköz a
piacközpontú finanszírozásnál, mint az
egyoldalú támogatás. A kettõ különbözõ
funkcióját tisztázni kell az önkormányza-
tok bevonásával.

49. Meg kell vizsgálni annak lehetõsé-
gét, hogy a vidékfejlesztésbe – mindenek-
elõtt az infrastruktúra fejlesztésébe –
mennyire lehet bevonni a magántõkét. A
nemzeti szintû fejlesztésekben már alkal-

mazott PPP-finanszírozást lehet-e alkalmazni a vidékfej-
lesztésben?

50. Meg kell vizsgálni annak hatékonyságát, ha helyi
iparûzési adó bizonyos százalékát a kistérségi fejlesztési ta-
nácsokhoz rendelnék. A kistérségek ebbõl részben pályáza-
taik önrészeit fedezhetnék, részben önálló kistérségi fej-
lesztési politikát valósíthatnának meg.

51. A vidéki területeken belül is kiemelten kell kezelni a
kistelepülések körzeteit. Az ezekben a térségekben állami
feladatok ellátását vállaló tisztviselõk és alkalmazottak ma-
gasabb díjazást kapjanak.

V.
GAZDÁLKODÁS A VIDÉKEN

Minden térség, így a vidéki térség lakottságának elsõ számú
feltétele az ott élõk megélhetésének biztosítása. A megélhe-
tés pedig munkahelyhez, a munkahely igazgatáshoz vagy
gazdálkodáshoz (termelés, szolgáltatás, kereskedelem) kö-
tõdik. Az európai államok vidékpolitikájának – és így a ma-
gyarországiénak is – egyik célja az emberi megélhetés bizto-
sítása vidéken. A vidékspecifikus gazdálkodási ágazatok:

A) táj- (illetve környezet-) gazdálkodás;
B) mezõgazdálkodás (élelemtermelés, bioenergia, kerté-

szet);
C) ipar és szolgáltatás;
D) üdülés, turizmus.
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52. A vidéki gazdálkodás általános hiányosságai. A vidé-
ken folytatott gazdálkodás minden ágazata érezhetõen a kö-
vetkezõ hiányosságoktól szenved:

a) A tõke hiánya a befektetéshez.
b) Infrastrukturális elmaradottság.
c) Munkaalkalom-hiány, amely munkanélküliséghez ve-

zet, illetve a speciálisan képzett és mobil munkaerõ hiányá-
ból is ered.

d) A piacközpontú gondolkodás hiánya.
e) A hazai és az uniós támogatások ismeretének hiánya.
f) Az együttmûködési hajlam (szövetkezés, társulás stb.)

hiánya.
g) Túlzott bizalom az állami segélyezésben és az önbiza-

lom hiánya.
A vidéki gazdálkodás hiányosságainak egyik csoportja

kimondottan anyagi, technikai jellegû (a–c pont). Ezen hiá-
nyosságok fokozatos felszámolása csak tudatos állami poli-
tika segítségével érhetõ el. Kívánatos, hogy az állam:

– az infrastrukturális elmaradottságot fokozatosan
csökkentse, és hosszú távon felszámolja;

– a befektetési és munkahely-teremtési kedvet részben
költségvetési, részben jogszabályalkotó tevékenység-
gel bátorítsa;

– vállaljon aktívan részt a munkaerõ-átképzésben, illet-
ve a regionálisan hosszú távon biztosítható helyi
adottságra épülõ gazdálkodási ágazatokhoz a szakkép-
zés biztosításában.

A hiányok másik csoportja a vidéken élõk gondolkodásá-
nak átalakulása-átalakítása révén csökkenthetõek. Ezért a
helyi (települési, kistérségi, regionális) vezetõknek arra kell
törekedniük, hogy

– növeljék a vidéken élõk tájékozottságát, a hazai és
nemzetközi gazdálkodási feltételekrõl, a jogszabályi
keretekrõl;

– ismertessék az országosan vagy regionálisan (európai
szinten) fellelhetõ jó példákat;

– növekedjék a területfejlesztõk és önkormányzati veze-
tõk, falugazdák között a közgazdasági képzettségûek
száma, és azok folyamatos továbbképzése regionális
szinten megtörténjék.

53. A munka világának átalakulása megy végbe városban
és vidéken.

a) A munkavégzés és így a munkavállalás rádiusza kibõ-
vül. A modern informatikai rendszer lehetõvé teszik a táv-
munkát (az otthon végzett szellemi munkát digitálisan jut-
tatják el a telephelyre), illetve telefonon, e-mailen szervezik
a telephely és a több tíz kilométer távolságban ülõ egyéni
munkavállaló akár fizikai munkájának irányítását is.

b) A munkahely elválik a lakóhelytõl. A munkavállaló ma
már elfogadottan naponta több órát tölt közlekedéssel
munkahelyének megközelítése során. Városban ez közleke-
dési dugókat idéz elõ, noha a városi közlekedésre az állam

(önkormányzat) óriási összegeket költ. A vidéki emberek a
munkavégzés rádiuszának egyirányú kibõvüléséhez az el-
múlt harminc esztendõben már hozzászoktak: ingázáshoz a
városi központokba. De nagyobb részük mégis az otthoni
(mezõgazdasági) telepeken vagy szolgáltatási szférában dol-
gozott. Most általánossá válik, hogy a kisipari szolgálta-
tó-karbantartó munka (kõmûves, asztalos, villanyszerelõ,
vízvezeték-szerelõ stb.) munkakörzete az egymás mellett
lévõ falvakra terjed ki. Amihez viszont az elérhetõséget –
mindenekelõtt a falu-falu közötti összeköttetéseket – kell
javítani. A magyar – városokra szervezett – útszerkezet ezt
azonban nem biztosítja.

A Nemzeti Vidékpolitikai Tanács, illetve a vidékfejlesz-
tésért felelõs tárca ügyeljen arra, hogy a vidék gazdálkodá-
sának erõsítése nemcsak a termelési-kereskedelmi, szolgál-
tatási szektoroknak a függvénye, hanem a magyar vidék ál-
talános társadalmi-kulturális állapotának is tükre.

A) Táj- és környezetgazdálkodás

54. Az új vidékfejlesztési tervnek egyik kiinduló doku-
mentuma az Európai tájvédelmi egyezmény, amelyhez a ma-
gyar kormány 2005 áprilisában csatlakozott. Az egyez-
ményre alapozva készüljön el Magyarország hosszú távú
tájgazdálkodási programja. E programot ugyanúgy, mint az
errõl szóló európai dokumentumokat a biodiverzitás alapel-
ve vezesse. Az Európai Unió környezetvédelemre és tájgaz-
dálkodásra vonatkozó dokumentumait széles körben meg
kell ismertetni az önkormányzatok vezetõivel.

55. A tájat nemcsak az ember természeti környezetének
fogjuk fel, hanem olyan területnek, amely ember és termé-
szet kölcsönhatásában alakult és alakul ki. A táj morfológiai
szerkezete, talajviszonyai, vízrajza, növény- és állatvilága a
természettörténeti tényezõktõl meghatározottan alakul, de
az ember mind aktívabb szereplõje ezen tényezõegyüttes-
nek. Ez is indokolja, hogy a 21. században az emberi tevé-
kenység – így a politikai és a gazdasági tevékenység – értéke-
lésének kiemelt szempontja lesz az ember hatása természeti
környezetére. Ma már tudjuk, hogy e közösen kialakított vi-
szony ember és természet között, visszahat magára az em-
berre is. Ez a korszerû tájpolitikai programok alapja.

56. Itt az ideje, hogy ne csak ember-egészségügyrõl, ha-
nem természet-egészségügyrõl is beszéljünk. Az egészséges
természet a vidék sajátos életelõnyeinek alapja. Feltétele az
erdõhöz, hegyvidékhez, alföldi térségekhez, vizekhez kötõ-
dõ testi-lelki-emberi önmegújulásnak. Az új vidékpolitiká-
nak kiemelten kell foglalkoznia a vadon élõ növény- és állat-
együttesek egészséges voltával, határozottan növelni kell a
környezet-egészségüggyel foglalkozó állami alkalmazottak
számát. Fel kell mérni, miként lehet az államigazgatási lét-
szám (többek között az önkormányzati tisztviselõk létszá-
mának) csökkentésével egy idõben növelni a „környe-
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zet-karbantartók” létszámát, pontosan meghatározva azok
tevékenységi körét. Erdõõr, mezõõr feladata legyen a vizes,
az erdei és mezei élõhelyek, de ugyanígy a szántóföldeken a
vízelvezetõ árkok, az eróziót megakadályozó fasorok-csali-
tok egészségi állapotának ellenõrzése és helyi karbantartá-
sa. Újra kell szervezni a nem élelemtermelõ területek nö-
vény- és állatvédelmét. Az önkormányzatok a rájuk kiosz-
tott feladatokat képtelenek ellátni.

57. A természeti környezet egészségének értéke, fenn-
tartásának ára van. Hasonlóan az emberi egészség karban-
tartásához. Az egészséges talaj, víz, növény-, állatvilág, a jó
levegõ – érték. Ezt sem a vidéki, sem a városi ember nem ve-
szi tudomásul. Ahogy azt sem, hogy ezek kihasználásáért fi-
zetnie kell. A városi természeti környezet értékére a városi
ember szûkebb lakókörnyezetében lassan ráébred. Áldoz
annak karbantartására, de nem gondol arra, hogy mindez
vidéken sem „ingyen” van. Napjainkban szembesülünk a vi-
déki tájak karbantartásának költségigényeivel. És napjaink-
ban szembesülünk csak azzal: természeti környezetünkben
végrehajtott minden beavatkozást – az élelemtermelést, bá-
nyászatot, az erdõ- és vízgazdálkodást – ebbõl a szempont-
ból is értékeljük. A magyar társadalom csak a rendszervál-
tás után érzékelte az élelemtermelésen kívül esõ területek
fertõzöttségének veszélyeit (például parlagfû, hernyóinvá-
ziók), és napjainkban szembesül azzal a vidéki lakosság által
immár mind gyakrabban elhangzó kritikával: az 1990-ig
mûködõ közterület-gondozás intézményeinek (növény- és
állat-egészségügyi és karbantartó szervezetek) felszámolása
politikai és szakmapolitika hiba volt. Ezek korszerû formá-
ban történõ revitalizálása szükséges.

58. A vidéki táj karbantartása legyen az önkormányza-
tok, illetve a települések feladata. Programot regionális
szinten – a táji tagoltságra tekintettel régiók közötti együtt-
mûködésben – ajánlatos biztosítani. Ehhez a települések, a
kistérségek, illetve régiók által meghatározott állandó – a
regionális településfejlesztési szakember által megállapított
– támogatást kapjanak. Ennek része lehet a közmunka és a
civil szervezetek kiegészítõ aktivitása. A településeknek (így
az önkormányzat nélküli településeknek is) személyi állo-
mányt és ehhez dologi költségeket kell biztosítani az eszkö-
zök vásárlására. Ez rövid távon is megindítható program. E
települések tájkarbantartási tevékenységének összehango-
lását és ellenõrzését a kistérségekre kell bízni.

59. A korszerû tájgazdálkodás feltétele, hogy az embert a
természet részének, egyik alkotójának tekintsük, az antro-
pogén (azaz emberi) tényezõt a természet egész alakulásá-
nak egyik tényezõjeként tekintsük. Meg kell szüntetni azt a
felfogást, hogy a természet csak épít, az ember csak rombol.
Nagyobb figyelmet kell szentelni mind a társadalom-, mind
a természetkutatásban és így a tájgazdálkodásban is a ter-
mészet különbözõ erõinek egymásra gyakorolt hatására,
egymás rombolásában és egymás építésében.

Magyarországon a környezetvédelem a rendszerváltás
egyik központi politikai témája lett. Érthetõ módon. A szov-
jet rendszer egyoldalú technokrata és megalomániás termé-
szetátalakító politikája rendszerellenes jelleget kölcsönzött
az egyébként világszerte az 1980-as években megújuló kör-
nyezetvédõ mozgalmaknak. Egyes akciók – így például a
Bõs–Nagymaros vízi erõmû elleni akció – politikai szimbó-
lumokká emelkedtek. Ezeket a valamikor pozitív politikai
mozgalmakat magasan értékelve a mai környezetpolitikát
és tájgazdálkodást meg kell szabadítani a pártpolitikai fel-
hangoktól. Tudomásul kell venni, hogy a civilizált világban
rendszersemleges szakmapolitikai viták folynak az emberi
beavatkozás elfogadható mértékérõl és formáiról. E szemlé-
let alapján kell áttekinteni a Kárpát-medence folyóinak, le-
vegõ- és állatmozgásának kihatását a természetegyüttes
egészére. (Az új rovarinvázió megjelenésétõl, az ellenük való
védekezéstõl, a folyóépítésig, illetve a talajvíz-gazdálkodá-
sig.)

60. Állandó ökológiai monitoring rendszer kiépítését kí-
vánatos megkezdeni. Együtt kell mûködni ezen a téren a
szomszédos államok különbözõ meteorológiai, vízgazdálko-
dási, növény- és állategészségügyi, erdõgazdálkodási szak-
embereivel. Magyarország a Kárpát-medence alján fekszik.
Ebbõl következik kiszolgáltatottságunk a környezõ közép-
hegységekbõl idefolyó vizek áradásainak és e folyóvizek, va-
lamint a légköri áramlatok által idehozott növényi és rovar-
élõsködõknek, szennyezõdéseknek.

61. A természet-, illetve környezetvédelmi mozgalmak-
ból új erõre kapott tájgazdálkodás szembeállítását az éle-
lemtermeléssel kívánatos megszüntetni. Tudomásul kell
venni, hogy az élelemtermelés is táj-, illetve környezetgaz-
dálkodás, hiszen mind a növényi, mind az állati termék elõ-
állítása a természeti környezet termelésre fogható területe-
it, illetve élõlényeit egészséges állapotban tartja. Károsan
hat ki a vidéken folytatott gazdálkodásra, hogy ez az ellentét
átjárja nemcsak a politikai vitákat, nemcsak az állami admi-
nisztrációt, hanem a lokális közösségek vezetõinek gondol-
kodását is.

62. A tájgazdálkodás szükségessé teszi, hogy átlépjük a
területigazgatási határokat. Hatékony tájkarbantartás csak-
is úgy alakítható ki, ha együttmûködés van azon települések,
kistérségek, régiók között, amelyeken az adott természeti
tájegység fekszik.

63. A korábban megindult és jól mûködõ tájgazdálkodási
programokat folytatni kell. Rögzíteni kell törvény vagy or-
szággyûlési határozat szintjén a nemzeti parkok elkészült
területrendezési terveit, nagyobb figyelmet érdemelnek a
Natura 2000 programok.

64. Korunk feltételezett éghajlati változásai a vidéki te-
reket erõsebben érintik, mint a városiakat. A vidéki tájak fo-
kozottabb komplex megfigyelése szükséges talajtani, vízraj-
zi, növény- és állattani szempontból ahhoz, hogy korunk ég-
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hajlatváltozásáról is érvényeset tudjunk mondani. Folytatni
kell a VAHAVA program keretében megvalósult együttmû-
ködést a természetkutatók, a gazdálkodók és a tájfenntartó
szakemberek között. A táj egyes „alkotótagjainak” kutatásá-
ra (mindenekelõtt alkalmazott kutatására, monitoringozásá-
ra) az eddiginél nagyobb gondot kell fordítani. (Talajtan, víz-
gazdálkodás, levegõ- és meteorológiai kutatás, erdõkutatás.)

65. Fejleszteni szükséges a Magyarország tájait leíró és
elemzõ földtudományi, természetföldrajzi, ökológiai kutatá-
sokat. Az oktatás- és kutatásfejlesztés egyik kiemelt ágazata
legyen az ökológia. Mint tantárgy kapjon helyet az egyete-
men a társadalomtudományok oktatásában, de ugyanígy az
egészségügyben is.

66. Legyen az ökológia a nagy területfejlesztési progra-
mok tervezésének szempontja. E programok (Tisza-völgy,
Duna-völgy, Homokhátság, Alföld, gyógyvízhasznosítás
stb.) természetesen regionális tervezésûek, de a fejlesztések
alapelveit országosan kell meghatározni.

67. Készüljön el Magyarország területének korszerû ta-
lajtani, megfelelõ méretarányú térképe.

68. Vízkészletünk az ország legnagyobb természeti erõ-
forrása. A 2000-ben elkészült országos akadémiai vízgaz-
dálkodási stratégiai programot alkalmazási szinten cselek-
vési programmá kell fejleszteni.

a) Amennyi vizet lehet, az ország területén belül kell tar-
tani. Az árvízvédelem továbbra is elsõdleges szempontja a
vízgazdálkodásnak.

b) Készüljenek el a regionális vízgazdálkodási stratégiák,
amelyek az Alföld, a Szigetköz, a Dél-Duna-vidék, a Balaton,
a dunántúli és északkelet-magyarországi kisvízfolyások víz-
háztartását a természet és az emberi környezet igényei sze-
rint tárgyalja. Nem tartható továbbra a Bõs–Nagymaros
kérdés rendezetlensége, a politikai választások után sürgõ-
sen napirendre kell tûzni.

c) Tudomásul kell venni, hogy a legjobb víztározó maga a
talaj. Megkérdõjelezhetõ, hogy a – korábban mûködött víz-
elvezetési hálózat rekonstrukciója után is – rendszeresen
belvíz alá kerülõ területeken indokolt-e a minden áron való
vízmentesítés.

d) Szigorúan szabályozni és ellenõrizni kell a felszín alat-
ti vízkészletek kiemelését öntözési célokra. Ugyanígy szigo-
rúan ellenõrizni kell, hogy hévizeink felhasználása valóban
ésszerûen és több célúan történik-e. Az ivóvíznyerés, az
ivóvíz-felhasználás, a csapadékvíz-tárolás ésszerûségét fo-
lyamatosan ellenõrizni szükséges.

e) A vízgazdálkodási programot regionális szinten ter-
vezve, egészítse ki az erdõ- és vadgazdálkodási, valamint a
halgazdálkodási program.

69. Magyarország erdõsítésére az évi 8–15 ezer hektár-
ral való erdõterület-növelést, a Nemzeti erdõprogramhoz a
forrásokat biztosítani kell. Az ország területének 19%-át
fedi erdõ. Növény-, állat- és ember-egészségügyi, valamint

éghajlati, talaj- és vízgazdálkodási szempontok indokolják,
hogy ez az erdõsültség 30 éven belül elérje a 28-30%-ot.
Az elkészült Nemzeti erdõprogramot regionális szintre le-
bontott cselekvési program kövesse. Ez vegye figyelembe,
hogy

a) az élelemtermelésbõl felszabaduló területek legjobb
„tartalékolása” azok beerdõsítése a helyi talaj- és éghajlati
adottságok között élõ fákkal. (Számolni kell ugyanis azzal,
hogy a világ élelemkészletének aránylagos csökkenése
30–50 év múlva oda fog vezetni, hogy újabb igény keletkezik
az élelemtermelésre alkalmas földek eke alá vonására. És
ekkor a ma a szántóföldi termelésbõl kivont területek ismét
aktivizálhatóak.)

b) Az erdõgazdálkodási program tartalmazza az utakat,
vasutakat, településeket követõ erdõsávok telepítését is.

c) Az erdõk faanyagának hasznosítása mellett (fából ké-
szült eszközök, berendezési tárgyak, tüzelõanyag) különös
hangsúllyal kell megvizsgálni az erdõkben létesített oktatá-
si, gyógyászati, egészségügyi és pihenést szolgáló intézmé-
nyeket. (Az erdõ klimatikus gyógyhelynek minõsül.)

d) Az erdõgazdálkodással és a bioenergia-termeléssel
kapcsolatos vitákat a nyilvánosság elõtt, tudományos fóru-
mon kell folytatni.

70. Külön figyelmet érdemel a következõ évtizedek hús-
termelésében az erdei vadgazdálkodás. Folytatni kell azokat
a kutatásokat, amelyek a magyarországi erdõk és egyéb élõ-
helyek vadeltartó képességét tárják fel.

71. Tudatosítani kell a vidék lakóiban, hogy „azt a telepü-
lést tekinthetjük élhetõnek és fenntarthatónak, amelyik ha-
tárában az ökológiai adottságra épülõ mezõgazdálkodás
(élelemtermelés és természetgazdálkodás)” folyik.

B) Mezõgazdálkodás (élelemtermelés, bioenergia,
kertészet)

A mezõgazdálkodás önálló országos ágazati stratégiát igé-
nyel. Mivel azonban a vidék a mezõgazdálkodással szorosan
összefonódik, szólni kell azon részeirõl, amelyeknek szoros
összefüggései vannak a vidék általános társadalmi-demog-
ráfiai, települési és tájgazdálkodási kérdésköreivel.

72. Az élelemtermelés közhasznáról. Az élelem áru, de
különleges áru. Magán- és közhasznot hordoz, de közhasz-
na nagyobb, mint más árucikké. Közhaszna két sajátosságán
nyugszik. Az egyik: minõségén az egészségünket alapvetõen
meghatározó táplálkozás minõsége múlik. A másik: a ma-
gánhaszon elõállítása közben a közhasznot képezõ termé-
szeti környezet egészségét is ápoljuk.

Mindezeket a közhasznokat a társadalom elõtt is vilá-
gossá kell tenni, mert ez indokolja, hogy az élelmiszer-ter-
melést közpénzekbõl is finanszírozzuk. Ha ezt elmulaszt-
juk, gazdálkodóellenes társadalmi hangulat keletkezhet a vi-
déki nem mezõgazdálkodó és a városi lakosság körében. Ez
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a veszély különösen erõs a jelenlegi helyzetben, amikor Ma-
gyarországon is a rendszerváltozás, a piacgazdaságra váltás,
az uniós csatlakozás következtében társadalmi átrendezõ-
dés megy végbe, és a társadalom anyagilag hanyatló elemei a
közpénzekbõl várnak támogatásra.

73. Alapelvünk legyen – és ezt elfogadja mind a szakem-
berközösség, mind a vidéki lakosság –, hogy mind jobban
biztosítani kell az állam területének lakottságát, nem utol-
sósorban a szállásterület természeti értékeinek karbantar-
tása céljából. Ebben a lakottságbiztosításban kiemelt helyet
kap a mezõgazdálkodás (mezõ-, erdõ- és vízgazdálkodás).

A mezõ-, erdõ- és vízgazdálkodást a természeti tájjal való
gazdálkodás összességének tekintjük. Ennek egyik módja az
élelemtermelés, a másik formája az ipari alapanyagok elõál-
lítása, a harmadik a természetvédelem. Ez a felfogás még
nem nyert elfogadást elég széles körben. Mind a társada-
lom, mind a gazdálkodók a mezõgazdálkodást szinte kizáró-
lag csak élelemtermelésnek tekintik. Ennek oka: a társada-
lom közvetlenül, a piacon csak az élelem árát ismeri el. Az
egészséges természeti környezetnek nincs ára, ezért a kar-
bantartásért végzett munkát sem ismeri el senki. Legfeljebb
a munkanélküliek „közmunkájá”-t vesszük erre igénybe.
Ezen a felfogáson a Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsnak a
kormány és országgyûlés által kiküldött egyéb szervezetek-
kel (például Országos Környezetvédelmi Tanács) változtat-
nia kell. Az állam pedig tekintse árunak az egészséges kör-
nyezetet is, és állapítson meg ezért munkaráfordítást és el-
lentételezésként munkabért.

74. A vidék egyik közhaszna és a vidéki ember megélhe-
tési forrása mindig is a mezõgazdálkodás lesz. A vidék gaz-
dálkodása nem azonos a mezõgazdálkodással. Az európai és
a magyarországi vidéken élõk túlnyomó része ma már nem a
mezõgazdálkodásban, hanem az iparban, szolgáltató vállal-
kozásokban, a közszolgáltatás üzemeiben és az igazgatás-
ban dolgozik. Mégis vidéken a mezõgazdálkodás egész Eu-
rópában meghatározó lesz.

Magyarországon ésszerû élni azzal az
adottsággal, hogy az állam területének
50%-a mezõgazdálkodásra kiválóan alkal-
mas, 25%-a gyengén alkalmas terület.
(Európában ez a legjobb arány.) Az ebbõl
eredõ következtetéseket a hosszú távú
nemzetstratégia keretében kell levonni.
Európában minden állam tudatosan fog-
lalkozik a szálláshely természeti adottsá-
gainak okos hasznosításával, és a helyi
társadalom megélhetésének biztosításá-
val. (Legyen szó ipari vagy az élelemter-
melés nyersanyagairól.) Magyarország ki-
váló mezõgazdálkodási (mezõ-, erdõ-, víz-
gazdálkodás) természeti adottságaival
bizonyos fokú félelmet keltett az Európai

Unió agrártermékpiacán, hiszen az unióban élelem-túlter-
melés van.

75. Az élelemtermelés a táj(környezet)gazdálkodás és így
a természetvédelem leghatékonyabb és legolcsóbb formája.
A legelõk, szántók, erdõk, vizek karbantartása közhaszon
(ezért kapnak támogatást), az állampolgárok egy részének
munkahelyet teremt vidéken, bevételt hoz számukra, ami
után a termelõk adóznak.

A mezõ-, erdõgazdálkodási tevékenység egésze (az éle-
lemtermelés, mezõgazdasági, ipari növények termelése,
környezetvédelem) szakmailag hasonló munkafolyamatok-
ból áll, hasonló szerszámkészlettel történik, hasonló szak-
és anyagismeretet követel. De hasonló szakismeretet kíván
a szakadminisztrációban is. Ezért az állami menedzsment-
ben biztosítani kell ezen tevékenységek összhangját. A poli-
tika tegyen annak érdekében, hogy a kormányzati admi-
nisztráció felépítésében ez a szemlélet érvényesüljön. (A
pártpolitikának ne engedjen teret a politika, amikor a föld-
del, erdõvel, mezõvel, vízzel gazdálkodás állami felügyeleté-
nek szervezeteit állapítja meg.) Jelenleg mind a lakosság,
mind a szakemberek zûrzavart és esetlegességet látnak.

76. Az Európai Unió tájgazdálkodási és területfejlesztési
politikájában lejátszódó változásokat jobban meg kell is-
mertetni. Nehéz feladat mind a polgároknak, mind a politi-
kacsinálóknak a fél évszázados preferenciák változását
„megemészteni”.

77. A termékszerkezet-váltás elkerülhetetlen a mezõgaz-
dálkodásban. Ezt a következõ évek agrárpolitikájának tudato-
sítania kell, és a váltást gazdaságon belüli kényszerrel elõ kell
segíteni. A termékszerkezet-váltás legalább három alapelvét
el kell fogadtatni az agrárpolitikával és a gazdálkodókkal.

Az egyik alapelv: az állat- és növénytermesztés egyensú-
lyának visszaállítása. A kormány a nemzeti támogatáson be-
lül növelje az állati eredetû élelem és egyéb termékek elõállí-
tásának és feldolgozásának arányát, a hazai állattartás köz-
hasznát fogalmazza meg a nemzeti agrárstratégia.
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1. TÁBLÁZAT. A GAZDASÁGOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON
A BIRTOKMÉRET SZERINT (DB)

Birtokméret (ha) 1895 1935 1949 1965 1975 1989 2000

– 10 2 123 634 1 533 440 1 363 000 – – – 907 154

11–50 229 202 83 823 71 267 – – – 47 330

51–100 14 798 6 685 2 933 6 – – 5 745

101–300 13 936 8 027 3 000 31 – – 4 012

301–500 2 096 908 400 257 17 2 679

501–1000 2 827 781 200 875 67 35 684

1001–5000 984 658 – 2 241 1 368 866 1 214

5001–10000 4 25 – 61 278 398 51

10000– 11 59 – 11 20 74 47

Összesen 2 387 492 1 634 406 1 440 800 3 482 1 750 1 375 966 916

Átl. méret (ha) 9 6 8 1 658 3 454 4 716 5

Forrás: A magyar vidékfejlesztés stratégiai tudományos megalapozása – elõtanulmányok. I. kötet, 123.



A másik alapelv: a munkaerõ-igényes, munkaalkalmat
teremtõ és piacképes termékek elõállítását kell elõnyben ré-
szesíteni.

A harmadik alapelv: jó talajkarbantartó és sokcélúan
hasznosítható növények (pillangósok, repce), valamint
energianövények termelésének preferálása.

A gazdákat biztosítani kell, hogy ezeket az alapelveket az
állam érvényesíti támogatási politikájában. Különben ma-
radnak a gyors megtérülésû és könnyebb munkával megter-
melhetõ áruk mellett.

78. A társadalom lassan fogadja el, hogy a gyenge vagy
rossz minõségû területeken erdõt kell telepíteni, vagy
visszaadni azokat a „vad” természetnek. Az erdõtelepítéssel
az erdõ- és vadgazdálkodás, a lecsapolatlan, belvizes terüle-
tekkel a víz- és halgazdálkodás súlya a mezõgazdálkodáson
(és az élelemtermelésen) belül növekedni fog. Ezért is tuda-
tos képzési-átképzési politikát kell megalapozni. Kutatni
kell azokat a piaci ösztönzõket, amelyekkel a vad- és az er-
dei termékek feldolgozása tovább fejleszthetõ, és a fogyasz-
tói-étkezési kultúrában nagyobb helyet kapnak. Az uniós
erdõtelepítési támogatások jó kihasználását kellene biztosí-
tani, a jól szervezett erdészeti szakembergárdával és azok
jól mûködõ civil szervezeteinek mozgósításával.

79. A hungarikumok program legyen az agrárstratégia
kiemelt része (piac- és korszerû fogyasztásközpontú hunga-
rikum-terv).

80. Folyó- és állóvizeink szabályozásában és hasznosítá-
sában tétlenkedést lát mind a szakember-társadalom, mind
a lakosság. A városi eredetû értelmiségi-környezetvédelem
aggályai érthetõek, szempontjaikat a politika helyesen érvé-
nyesíti, megbecsülésük a vidéki lakosság elõtt is elfogadott.
Ma már a környezetkímélõ mezõ-, erdõ- és vízgazdálkodás
elve elfogadott. Ennek figyelembevételével kell a Kár-
pát-medence alján elhelyezkedõ Magyarország kivételes
vízbõségével okosan élni, és azt üdülésre, energianyerésre,

halászat-horgászat céljára hasznosí-
tani. Az édesvízi hal, kagyló, teknõc a
helyi lakosság alapélelmiszere volt az
ipari forradalmak elõtti idõkben.
Ezek termelési kultúrájának visszaál-
lítása népegészségügyi szempontból
is kiemelten indokolt. Ezek a termé-
kek (az õshonos szálkátlan tokhalak,
kagylók, vízi szárnyasok) hungariku-
mok lehetnének a következõ évtize-
dekben, ezért tervszerû támogatásuk
kiemelten indokolt.

Külön kívánatos foglalkozni az
agrárstratégiában a hazai halgazdál-
kodás helyzetével. Az eliszaposodott
tavakból piacra dobott pocsolya ízû
és agyonhizlalt ponty már nem ver-

senyképes, és csak leszoktatja az embereket a halevésrõl.
81. Magyar érdekek az unióban. Az Európai Unióban

minden területen, így az élelemtermelésben is, kiélezett
verseny van. Fokozza ezt a versenyt az élelemtermelés terü-
letén két tényezõ. Az egyik: az unióban élelemfelesleg van.
A másik: az unió – éppen a mezõgazdálkodás közhaszna
okán – költségvetési támogatásban a termelõágazatok közül
egyedül ezt a szektort részesíti. A mindenkori magyar kor-
mánytól joggal várja el a lakosság és a szakember közönség,
hogy az unióban legalább olyan határozottsággal képviselje
a helyi, nemzeti érdekeket, mint más kormányok a maguk
állampolgári közösségének érdekeit. (A hazai szakember és
mezõgazdálkodó lakosság nem tartja elég erõsnek sem a
parlamenti életben, sem a kormányzati adminisztrációban,
sem a médiában a tágabban vett mezõgazdálkodás érdekei-
nek és szempontjának megjelenítését.)

82. Ezzel a földbirtokszerkezettel nem lehet versenyké-
pes a magyar mezõgazdaság. A „ki a felelõs ezért” politikai
vitáit a történészekre kell hagyni. A megoldást kell keres-
ni. A vidéki lakosság elfogadja a gazdaságon belüli eszkö-
zökkel végbemenõ birtokkoncentráció lehetõségét. (Ezt
értelmes – és nem politikai – alapon lehet folytatni.) A
Nemzeti Földalap földbirtok-átalakító szerepét, a földvásár-
lás-eladás elõnyeit világossá kell tenni. Magyarországon
földfölösleg és földhiány együtt jelentkezik. A földbirtok-
szerkezet deformitása a vidék legnagyobb közvitáinak ál-
landó tárgya. A 2006. évi választások után politikai kon-
szenzus szükséges egy modern földtörvény létrehozásában.
Ettõl a törvénytõl a vidéki lakosság (és az ország) azt várja
el, hogy igazodjék a nemzetközi (európai) fejlõdési irányok-
hoz, de vegye figyelembe a magyar (és a közép-európai)
rendszer hagyományos kötõdését a földhöz és az uniós kö-
vetelményeket. A szakemberek közötti nézetkülönbségeket
mutatja, hogy az agrárkerekasztal a témában nem jutott
konszenzusra.
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2. TÁBLÁZAT. A MÛVELÉSI ÁGAK GAZDASÁGONKÉNTI ÁTLAGOS TERÜLETE (HEKTÁR)

Megnevezés Szántó
Konyha-
kert

Gyümöl-
csös

Szõlõ Gyep Erdõ Nádas Halastó Temetõ

2000

Gazdasági szervezetek 506,9 – 35,7 27,7 161,2 563,1 37,7 132,0 663,0

Egyéni gazdaságok 3,1 0,1 0,4 0,3 2,9 2,9 1,3 0,8 2,7

Együtt 6,4 0,1 0,5 0,3 5,7 18,2 3,4 6,2 6,5

2003

Gazdasági szervezetek 384,9 1,4 30,1 20,2 146,7 547,5 43,0 103,8 503,1

Egyéni gazdaságok 4,4 0,1 0,7 0,4 4,1 3,8 2,3 5,6 3,3

Együtt 8,9 0,1 0,9 0,5 8,8 32,2 8,5 35,9 8,2

(2000 = 100)

Gazdasági szervezetek 75,9 – 84,3 73,1 91,0 97,2 114,1 78,7 75,9

Egyéni gazdaságok 142,4 103,9 178,7 133,6 144,3 132,6 177,4 688,4 121,7

Együtt 139,2 103,6 169,4 132,9 154,8 176,9 247,7 578,8 124,6

Forrás: A magyar vidékfejlesztés stratégiai tudományos megalapozása – elõtanulmányok. I. kötet, 102.



Meg kell szüntetni kis-, közép- és nagyüzem közötti „el-
méletieskedõ”, politika gerjesztette vitákat. Mindhárom
üzemforma megfér a tájilag igen tagolt és sokféle termék
elõállítását kínáló Magyarországon. A birtoknagyságot az
üzem, az üzemi kereteket a terményszerkezet határozza
meg. A Vidékpolitikai Tanácsnak segítenie kell a mezõgaz-
daságot (és a vidéki társadalmat) szétziláló viták lefolytatá-
sát.

83. A vidéki családok egy része ún. több lábon álló gaz-
dálkodást folytat. A tisztviselõi-kézmûvesi vagy éppen
nyugdíjas állás mellett megfér a „ház körüli” föld mûvelése.
Ezen gyümölcsöt, zöldséget, kis mennyiségû szemes ter-
ményt, amelynek egy részébõl néhány háziállatot – fõként
sertést, esetleg birkát, kecskét, (több, tojást termelõ) szár-
nyast – nevel. Mindez összefér a kispiacozással, esetleg
vendéglátással. Ezt a magyarországi vidékre jellemzõ élet-
formát, hagyni kell élni, sõt a ma is adott kedvezményekkel
továbbra is támogatni kell. Ez az életvitel a vidéki emberek
önellátása mellett a vidéki emberek jelentõs részének ter-
mészetközeli világszemléletet, állandó testmozgást a szabad
levegõn, egészséges élelmiszert, kicsiny napi örömöket és
nem lebecsülendõ jövedelempótlást biztosít. Ennek a „szo-
ciális mezõgazdaság”-nak a jövõjét lebecsülni technokrata
rövidlátóság, idejét múlt modernitás-eszmény követése vol-
na. Mint ahogy nagy hiba ezek piacképességérõl, önálló
megélhetést nyújtó versenyképességrõl beszélni is.

84. Joggal várja el mind a lakosság, mind a gazdatársada-
lom, hogy egészséges, megfizethetõ élelmiszer kerüljön a
magyar fogyasztók asztalára. A kereskedelem élelmiszer-
ellenõrzése egész Európában (nem is szólva Amerikáról)
rendkívül szigorú! Ezt Magyarországon is erõsíteni kell.
Tisztában kell lenni azzal, hogy a nagy kereskedõláncok ter-
mészetesen a nyugat-európai és tengerentúli árufelesleg pi-
acát látják Magyarországban, s a sok színvonalas termék
mellett megkísérlik – másutt is – a gyenge termékeket itt el-
adni. Ezeket ki kell szûrni.

A nemzetközi versenyben a modernizációra kényszerítõ
kihívásokat kell látni. Ezért továbbra is, már a forgalomba
hozatal elõtt legyen szigorú az itthon termelt és feldolgozott
növényi és állati eredetû élelmiszer ellenõrzése. A Magyar-
országról származó élelmiszer egészséges volta nemzetkö-
zileg mind elismertebb. A szigorúság fontosságát mind a
gazdák, mind a lakosság egésze belátja, elfogadja. A
meg-megmutatkozó jogos vagy jogtalan külföldellenesség
helyett egy önkritikus, színvonalasságra törekvõ, jó hírün-
ket keltõ magyar élelmiszer-termelés és -kereskedelem
épüljön ki.

Ugyanakkor a lakosság joggal várja el, hogy a kormány-
zatok védjék a magyar élelmiszer-fogyasztót és a magyaror-
szági élelemtermelõket. Európa több államában támogatják
azokat a kereskedõket, akik hazai termékeket árusítanak.
Ajánlatos az európai agrárpolitikai-kereskedelempolitikai

technikákat megismerni. Ugyanakkor a gazdaközösségnek
tudomásul kell venni, hogy racionálisabb, jobban szervezett,
szorgalmas munkával lehet csak egészséges és a külföldivel
versenyképes élelmiszert elõállítani.

85. Új szövetkezeti törvényre van szükség. És a szövet-
kezés becsületének visszaállítására, hasznának felismerte-
tésére. A termelõ-értékesítõ-fogyasztói szövetkezetek esz-
méjét lejáratta részben az államszocializmus, részben a poli-
tikai rendszerváltás. A tõkehiány egyik pótlási lehetõsége
pedig éppen a szövetkezés lehet. (Az agrárprogram része le-
gyen például a szövetkezetek állami tulajdonhányadának
szanálása.) Kívánatos, hogy a termelõk szövetkezeti tulajdo-
nú feldolgozóüzemeket hozzanak létre, amelyekre az állam
hosszú lejáratú hiteleket és egyéb kedvezményeket adjon.
Ez biztosítja, hogy a mezõgazdasági termékek melléktermé-
keit helyben hasznosítsák (csont, bõr, olajpogácsa stb.), ami
ismét munkahelyet teremt. És ugyanakkor helyreállíthatja a
bizalmat a közös vállalkozások iránt.

86. Az állam mind az önkormányzati, mind a szakadmi-
nisztrációban fejlessze ki az „egyablakos” rendszert. A vidé-
ki gazdálkodók jórészt önellátóak vagy családtagokkal dol-
goztatnak a gazdálkodási adminisztrációban. A mai szolgál-
tatások adminisztrációját egyszerûsíteni kell, a szabvány-
nyomtatványokat közérthetõbbé kell tenni. Az adózó áru-
termelõknek fel kell kínálni a kedvezményes számító-
gép-vásárlást, számítógép-használói tanfolyamok finanszí-
rozását, kedvezményes szoftvereket.

87. A kertészet növekvõ jelentõségérõl. A kertészet a
mezõgazdálkodás egyik hagyományos ágazataként Magyar-
országon egyre nagyobb szerepet játszik mind az élelemter-
melésben (zöldség, gyümölcs), mind a „környezetkellemes
életkörülmények” biztosításában (virág, díszkert). A kerté-
szet a rostban gazdag táplálkozás egyik biztosítója. Az
ágazat két szerepköre bõvül elõreláthatóan a jövõben. Az
egyik: az egészséges és környezetkellemes magánkertek és
közterületek, valamint a virágüzletek növekvõ igényének el-
látása. Nemcsak a vidéki, de a városi terek (parkok, útszegé-
lyek) jó minõségû gyümölcs-, díszfa-, cserje-, konténeres vi-
rágszükségletének ellátói a vidéki kertészetek és faiskolák.
(„Kertes, virágos Magyarország.”) A másik szerepkör: a
hobbikertészek táborának ellátása. Ez a tábor világszerte, és
így Magyarországon is, nõ a vidéken. Vagy a kertes lakóhá-
zak, vagy a hétvégi (üdülõ-) házak körül létesített kis dísz-
és haszonkertek létrehozói, mûvelõi õk. Egy megújuló,
egészséges életforma kiteljesítõi. Az ellátásukra bõvülõ ker-
tészeteket és a kertész szakmát támogatni szükséges. A szá-
mítások szerint a kertészek több tízezer vidéki család meg-
élhetéséhez járulhatnak hozzá.

88. A mezõgazdasági irányú szakképzés fejlesztésének
készüljön el stratégiai terve. Az ország hét egyetemi intéz-
ménye még mindig a legszínvonalasabb felsõfokú intézmé-
nyek közé tartoznak. Ezek lehetnek mintegy területi köz-
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pontjai is a tájilag különbözõ termékstratégiák kimunkálá-
sának, illetve a gazdák folyamatos továbbképzésének.

A középszintû képzést rendkívüli gyorsasággal kell átte-
kinteni és feljavítani.

A gazdák önképzését, akár a távoktatás keretében, de
még inkább a gazdatanfolyamokon segíteni szükséges.

A gazdatanfolyamok újjáéledése – akár a népfõiskolai
mozgalom új formáiként is – eredményesnek mutatkozik.
A köztévé mezõgazdasági adásait, a jó színvonalú ilyen té-
májú rádiómûsort (Falurádió) támogatni szükséges, és poli-
tikamentessé kell azokat. Segíteni kell a mezõgazdasági is-
meretek írásos terjesztését.

89. Helyre kell állítani a növény- és állategészségügy (vé-
delem) szétesett rendszerét. A gazdaságok növényvédelme
és a vadgazdálkodás egészségvédelme eredménytelen, ha a
közterületekrõl nincs megfelelõ szintû gondoskodás.

C) Ipar és szolgáltatás

90. A vidék a zöldmezõs beruházásokhoz az országos
ipari bázis tartalékterülete. Feltételezhetõ, hogy a kö-
zép-kelet-európai autópályák és a fõvárosokon kívüli repü-
lõjárat-összeköttetések épülésével párhuzamosan új iparte-
lepek, ipari parkok jönnek létre a vidéken. Ezért is már most
javasolható az olyan közepes nagyságú iparvállalatok ösz-
tönzése, amelyeket beszállítói feladatokra szakosodnak.

91. A vidék a megújuló energiaforrások színhelye. A vilá-
gon, és így Magyarországon is, még esztendõkig a fosszilis
energiahordozókból (szén, olaj, gáz) nyerjük az energia fel-
tehetõen 60–70%-át. Az atom, illetve a maghasadásos ener-
gia felhasználása feltehetõen – a mûszaki megoldásoktól is
függõen – növekedni fog. De a megújuló energiaforrások,
mint kiegészítõ források, fokozott hasznosítása világszerte,
és így Európában is, nemzeti és uniós program. Magyaror-
szágon az európai (normaként szereplõ) 12% helyett 1,5% a
megújuló energiaforrások részesedése a felhasznált ener-
giában. Fejleszteni kell tehát a víz és a szél kínálta „tiszta”
energiák és a kis szennyezésû bioenergia elõállítását. Az
energiafû, energiaerdõ pontos és óvatos, jól ellenõrzött in-
tézményekkel (bioetanol, a kukoricaszesz) a mezõgazdálko-
dással nyert energiák arányainak elõretörését ígérik.

Váltás megy végbe az energiaszolgáltató ipar gondolko-
dásában is. A nagy energiaszolgáltató rendszerek mellett is-
mét szerepet kaphatnak a századelõ kis szolgáltatóüzemei.
A vidéki kis vízi erõmûvek, szélerõmûvek, illetve a bioener-
gia kis- és középüzemi elõállítása a mûszaki megoldások tö-
kéletesedése révén ezektõl függõen jelentõs kiegészítõ
energianyerést ígérnek.

A vidéki települések fûtési kultúrájában a fafûtés elõre-
törésével számolhatunk, mint kiegészítõ fûtéssel. (A fahul-
ladék, a nyesedékek elégetése.) A távolról vezetett gáz árá-
nak 75%-a a csõvezeték ára. Nem zárható ki a már jelentke-

zõ életszemlélet-módosulás: nem megy a fiatal feltétlenül
„konditerembe” a favágás, tüzelõbiztosítás, ház körüli mun-
ka helyett.

A vidéken élõk helyi energianyerését, kilátásait, az esz-
közök-berendezések támogatási rendszerét szakmai vitá-
kon kell tisztázni.

92. A vidék lehet a színtere a lokális fa, kõ és mezõgazda-
sági nyersanyagok feldolgozására létrejövõ ipari bázisoknak
és ipari, kereskedelmi központoknak. A termelés közelében
építhetõk ki mind az intervenciós raktárak, mind a folyóví-
zi, mind a tengelyen szállítás raktározási, átrakodási köz-
pontjai.

93. A kis terméksorozatokat gyártó üzemek, az ún. kis-
ipar a vidéket keresi fel. A vidéki önkormányzatokon is mú-
lik, hogy a ma már joint venture-okban is létrehozott ilyen
kisüzemek hol települnek le.

94. A turizmussal és a városi, valamint a vidéki közép-
osztály erõsödésével megnõ az igény a fából készült szer-
számok, háztartási berendezési tárgyak és a fából, valamint
kõbõl készült környezetkultúra-cikkek iránt. Ezek elõállítói
a helyi kézmûvesek, azok kõfaragó, fafaragó, díszkõmûvesi
mûhelyei. (Természetes alapanyagokat felhasználó mûvészi
manufaktúrák.) Ezek szerepe a népi iparmûvészetben – fa-,
kõfaragás, textilmûvészet – feltehetõen növekedni fog.

95. A várost ellátó kismesterségek mind több mûvelõje
költözik vidékre, ahol az anyagmegmunkálás zaja, pora ke-
vésbé zavaró. A vidéki táj egészségmegõrzõ, illetve -javító
környezetére (erdõ, jó levegõ, víz stb.) alapozódnak gyara-
podó számmal a vidéki gyógyászati-természetgyógyászati
központok. Mindenekelõtt a gazdag magyarországi hévi-
zekre építõ vízgyógyászat üzemágának kiépítése támoga-
tandó. Az új informatikai rendszerek terjedése vidéken le-
hetõvé teszi a távmunka, illetve a kisiparcikk-termelésben a
vidéken lakók „bedolgozását”.

D) Üdülés, turizmus

Az országos turizmus fejlesztésére vonatkozó programok
között, a hagyományos turisztikai célterületek (Balaton, Du-
na-kanyar), a meglévõ turizmuspolitika mellett erõsebb fel-
karolást igényel a most kibomló faluturizmus, a magyaror-
szági turisztikai ipar és az ország-láttatás nagy tartaléka.

96. A vidéki térségbe irányuló ún. falusi és agrárturiz-
mus (továbbiakban: falusi turizmus) alapja: a vidék termé-
szeti és kulturális sokfélesége iránti érdeklõdés megnöve-
kedése. Ez magában foglalja nemcsak a falunak, hanem a
községnek, kisvárosnak minõsíthetõ települések vendégfo-
gadását is. A falusi turizmus a vidék felértékelõdésének
egyik mutatója és annak jele, hogy a vidék közhasznát a tár-
sadalom egésze fokozatosan felismeri. Ugyanakkor a falusi
turizmus a vidéken élõk – nem utolsósorban a vidéki nõk –
egyik fontos foglalkoztatási területe. A több lábon álló vidé-
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ki kisvállalkozók fõ vagy kiegészítõ jövedelemforrása, elfog-
laltsága. Segíti a vidéki települések bekapcsolódását a hazai
és külföldi kulturális áramlatokba, az idelátogató turisták
vagy itt üdülõházakat kiépítõ külföldi vagy városi emberek
révén. A vidéki lakosság egyelõre elsõsorban a jövedelem-
szerzési és munkahely-teremtési forrást látja a falusi turiz-
musban, de fokozatosan felismeri a falusi turizmus kultúra-
közvetítõ és a kulturális kapcsolatok kölcsönösségét fejlesz-
tõ hatását.

Ugyanakkor a falusi turizmus a természetközeli életmód
szervezõje, és a magyar nemzeti kulturális örökség legjobb,
vállalkozási alapon álló közvetítõje is. Ápolja és megjeleníti
a vidéki élethez köthetõ kulturális értékeket, mivel a vidéki
élet egészen az utóbbi évtizedekig konzerváltan megõrizte a
helyi szokásrendeket, életmódot.

97. A magyarországi faluturizmus megfelelõ országos
szervezõ intézménnyel rendelkezik, a Falusi és Agrárturiz-
mus Országos Szövetségével. A szövetség érdek-képviseleti
szerepére figyelni kell, fokozott állami segítséggel látni el
képzési és ismeretterjesztõi tevékenységét. A falusi turiz-
musnak államigazgatási partnereként kínálkoznak a kiépí-
tendõ régiók (egyelõre a megyék). A vidékfejlesztési prog-
ram törekedjék arra, hogy a falusi és agrárturizmus orszá-
gos szövetsége mellett meglévõ országos szervezetekkel
(Biokultúra Egyesület, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa,
Magyar Lovasturisztikai Szövetség, Magyarországi Borutak
Szövetsége, Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége stb.)
helyzetáttekintést készítsen a hazai falusi turizmus állapo-
táról és azokról a jogszabályokról, amelyek ezen turizmus
fejlõdését segítik, illetve hátráltatják.

98. A vidéki (falusi) szokásrendszerek helyi hagyomá-
nyairól. Magyarországon – mint Kelet-Közép-Európában
általában – egészen az elmúlt évtizedekig megmaradtak a
mezõgazdálkodás gépesítése elõtti korszakból származó
termelési eljárások, szerszámhasználatok. Ezek szerszám-

készlete a hozzákapcsolódó munkavégzés technikája a falu-,
illetve tájmúzeumok gyûjtõkörébe, illetve kiállítási temati-
kai körébe tartoznak. Ugyancsak ezekhez a termelési eljárá-
sokhoz, valamint a vidéki települések sokáig megmaradó el-
zártságához kötõdnek a máig nyomaiban élõ „falusi szoká-
sok”, az ünneplésektõl a mindennapi élet ritmusáig. Amíg a
városi kultúra és emlékei (középületek, kulturális közpon-
tok), részben a régi társadalmi elithez, részben a polgárság-
hoz, munkássághoz, tisztviselõkhöz kötõdnek, addig a falu-
si kultúra emlékei a parasztsághoz, kézmûvesekhez
kapcsolódnak. A táj- és falumúzeumok létesítése legyen az
országos múzeumi szervezeten belül elkülönített feladat.
Történjen kísérlet arra, hogy a falusi múzeumok, emlékhe-
lyek fenntartásában az állami, az önkormányzati és a magán
erõk egyesüljenek. (Az adományozók számára különbözõ
szintû adókedvezményekkel.)

99. A kulturális piac szerepének növekedése a mai em-
berek életében a falusi turizmus egyik alapja. Továbbra is
pályázatokkal kell segíteni a tájjellegû kulturális rendezvé-
nyeket, a rendszeresen tartott fesztiválokat, ahol a helyi éte-
leket (hal, vad, birka, káposzta stb.), borokat (Sopron, Nesz-
mély, Mór, Villány, Tokaj, Alföld, Eger, Balaton), kismester-
ségeket mutatják be. Továbbra is pályázati támogatásra
érdemesek a helyi etnikai, társadalmi vagy a tájgazdálkodás-
hoz kötõdõ szokások.

Ezek a rendezvények erõsítik az adott táj vagy település
kulturális kohézióját is.

100. A magánüdülõ-körzetek Magyarországon Európá-
ban a legmagasabb arányban épültek ki elõször az 1930-as,
majd az 1970–1980-as években. A hétvégi ház „életformája”
részben pótolta a külföldi nyaralást, részben egy természet-
közeli és egy sokmozgásos életformát fejlesztett ki. Az üdü-
lõkörzetek jövõje Magyarországon még bizonytalan. Attól is
függ, hogy a települések õshonos lakói mennyire képesek
integrálni, befogadni az üdülõtelepek lakóit. Országos átte-
kintés és helyzetelemzés szükséges arról, hogy az önkor-
mányzatok hatókörébe adott járulékos adóztatás, illetve he-
lyi szolgáltatás mennyire hátráltatja, illetve segíti az üdülõ-
telep, azaz a „második lakás” fenntartását.

101. A falusi turizmust értelmetlenül sújtó jogszabályo-
kat felül kell vizsgálni. Lehetõvé kell tenni a szállásadástól
független falusi vendégfogadást, könnyíteni kell a helyi ter-
mékek esetenkénti felkínálását. Könnyíteni kell a helyi me-
zõgazdasági és kézmûvestermékek közvetlen piacra vitelét.

102. Az egyes település- (falu-) stratégiák elkészítésében
kapjon helyet nemcsak a helyi természeti és épített környe-
zet védelme, hanem megfelelõ szintû bemutatása is. (A pá-
lyázati rendszerben hangsúlyosan jelenjen meg ezen termé-
szeti és épített környezethez vezetõ utak, ottani pihenõhe-
lyek karbantartása.)

103. A Kárpát-medencéhez köthetõ állat- és növényvilág
bemutatása kapjon helyet a vidékfejlesztési programokban,
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3. ábra. A vidéki Magyarország kereskedelmi és falusi
szálláshelyeinek kapacitása és vendégforgalma, 2002

Forrás: KSH 2002. évi TSTAR adatbázis alapján saját számítás. In: Elõ-
tanulmányok, i. m. II. kötet, 141. o.



a helyi tájkertekben, kisebb rezervátumokban, állatkertek-
ben. Készüljön módszertani útmutató az ilyen típusú intéz-
mények létesítésérõl, finanszírozási lehetõségeirõl, és ezen
állat- és növényvilághoz kötõdõ régi emberi szokásrendek-
rõl. (A lovasiskolák, a vizes élõhelyek, az erdészházak, a
horgászatra, lovaglásra, vadászatra is alkalmat kínálnak.)

104. Kiemelten ajánlatos kezelni a hévizekre és a vadá-
szati lehetõségeinkre épülõ vidéki turizmust.

VI.
ELÉRHETÕSÉG ÉS MÛSZAKI-TECHNIKAI FELSZERELTSÉG

(INFRASTRUKTÚRA)

105. Az államnak egyértelmûen meg kell mondania, hogy
milyen létszámú és szintû településen mennyiben biztosítja
az elérhetõséget és a mûszaki-technikai infrastruktúrát.
Meg kell mondania, milyen feltételek biztosítását vállalja el
az állam a település alapfinanszírozásának keretében és me-
lyek azok, amelyek fejlesztésére megpályázható állami for-
rásokat nyitnak meg, és melyek azok a feltételek, amelyek-
nek biztosítását a helyi település (önkormányzat) saját gaz-
dálkodásából eszközölheti. Sem a helybéli lakosságot, sem a
betelepülõket nem szabad bizonytalanságban hagyni. A vi-

déken élõknek, akár a legkisebb faluban lakóknak is, ponto-
san tudniuk kell, milyen technikai környezettel
számolhatnak lakhelyük megválasztása során. A leg-
rosszabb a jelenleg uralkodó bizonytalanság, az áttekinthe-
tetlen pályázatok, hamisan keltett remények között.

106. A vidéki települések elzártságát általában oldani
kell. Az elzártságot a közlekedés és a hírközlés, informatikai
rendszerek alulfejlettsége eredményezi.

107. A magyarországi közlekedési rendszerek a városi
központokra, illetve fõvárosközponttal alakultak ki a 20.
század elején. A kistelepülések egymás közötti összekötésé-
re jó minõségû utak és vasutak nem épültek. Márpedig ezek
a kistelepülések közötti utak biztosíthatnák a munkaválla-
lás rádiuszának kibõvítését.

Az autópálya-program az elmúlt 30 esztendõben termé-
szetesen igazodott az ezeréves Kárpát-medencei útrend-
szerhez. Az állam elsõ számú érdeke az, hogy ezek a nagy,
országunkat a világgal összekötõ utak megépüljenek. Meg
kell találni azonban a forrásokat arra is – a magántõke (PPP)
és az önkormányzati források bevonásával –, hogy a falu–fa-
lu, illetve a kistérségi kapcsolatok úthálózata gépkocsival
(személy- és teherkocsival) járhatóvá váljon.

A vasútprogram a fõ vonalak korszerûsítését is nehezen
biztosíthatja. A szárnyvasutak és a használaton kívülre ke-
rült gazdasági vasutak (kisvasút) csak a magántõke támoga-
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4. ábra. Az információs-kommunikációs ellátottság területi képe Magyarországon (a fõváros kivételével), 2003
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tására számíthatnak. Meg kell azonban vizsgálni, hogy a
mai viszonyok között is több község érdekét szolgáló pályák
fejlesztése mennyire indokolt. Ezeknek konkrét felmérése a
regionális vidékfejlesztések során történjen meg, és a létre-
hozandó Országos Fejlesztési Alap pályázati preferenciái
közé épüljön be.

108. A vidéki települések tömegközlekedési (vasút, autó-
busz) elérhetõsége a rendszerváltás óta romlott. Ez érthetõ,
mivel a korábbi rendszer finanszírozhatatlan volt és a falu-
ból nõtt az elvándorlás, a tömegközlekedési járatok okafo-
gyottá váltak. (Ezek a tömegközlekedési gerincvonalak vol-
tak a városi munkahelyre vagy iskolába ingázás elsõ számú
eszközei.) Az új közlekedési stratégiának állást kell foglalnia
a helyi vasutak, illetve az autóbuszjáratok fenntartásáról.
(Gazdaságtalanság, de szociálisan, kulturálisan indokolt
esetben támogatásos fenntartásáról. Számolni kell azzal,
hogy a legkisebb települések csakis személyi közlekedési
eszközökkel lesznek elérhetõek.

109. Kihasználatlanok hajózható folyóink. Mind teher-
szállítás, mind személyforgalom (ezen belül is turistaforga-
lom) céljára országos kishajózási és kikötõépítési tervet kell
kialakítani. Ezek a Tisza-völgy-, a Balaton-, a Duna-völgy-
program, valamint a regionális fejlesztések keretébe illeszt-
hetõk. A számos, e téren született lokális tervet egyeztetni
kell és kivitelezhetõségüket szakmailag elbírálni szükséges.

110. El kell készíteni az épülõ autópálya-hálózat mellék-
útjainak tervét. Ezzel párhuzamosan kistérségi szinten ké-
szüljenek el a mezõgazdasági (erdõgazdasági) és turisztikai
utak rekonstrukciós tervei.

111. A kistérségek életképességének egyik feltétele a
kistérségeken belüli tömegközlekedés (út, vasút) és teher-
forgalom rövid és hosszú távú tervének elkészítése.

112. A háztartások infrastruktúra-fejlesztésére a falu-,
illetve településstratégiák tartalmazzanak reális tervet.

a) Minden 2000 fõnél népesebb települést 2015-ig uniós
normák szerint csatornázni kell. Az értelmetlen, sok kilo-
méteres kihasználatlan szennyvíz-elvezetési terveket fel
kell adni. A helyi szennyvíztisztítást településenként pon-
tos tervben kell rögzíteni. Európai normák szerint el kell
készíteni országos terjesztésre a gyökérzónás helyi tisztítás
(akár egy házhoz kötött) megvalósíthatósági terveit.

b) Törekedni kell arra, hogy a helyi hulladékot helyben
dolgozzák fel, újrahasznosítsák.

c) Az ivóvízellátás egyes régiókban (például Dél-Alföl-
dön) csak országos program keretében biztosítható.

113. A helyi infrastruktúra-minimum biztosítását (pos-
ta, esetleg mobilposta, e-posta, teleház, gyógyszer-ellátás,
banki, pénzügyi forgalom, gépjármû-üzemanyagtöltõ hely,
kábeltelevízió, sportfogadási lehetõség stb.) állami támoga-
tással, de vállalkozásban, akár összevont formában biztosít-
hatók. Az esetleg funkciótlanná váló középületeket, illetve
intézményi székhelyeket többfunkcióssá kell alakítani. Az

átalakításokat részben állami fejlesztésekbõl, részben ön-
kormányzati forrásokból kell támogatni. Ezek a többfunk-
ciós épületek befogadhatnak magánvállalkozásban
üzemeltetett árudákat, magánorvosi, állatorvosi rendelõ-
ket, sõt községi könyvtárakat vagy akár a teleházakat, illetve
életmentõ- vagy tûzoltóállomásokat.

114. Gyorsított ütemben kell a szélessávú internet kiépí-
tését folytatni. Az internet és az elektronikus posta, általá-
ban a számítógép-kultúra rövid távon is megvalósítható, de
hosszú távon életminõséget javító tényezõ. Állami, illetve a
hardverforgalmazó cégek finanszírozása lehet az alapja a
számítógép-használathoz szükséges személyi felkészítés-
nek. Különösen az idõsebb korosztályok képzését kell szor-
galmazni, mivel a legfiatalabbak az iskolában, a fiatalok pe-
dig amúgy is önszorgalomból megismerkednek az új techni-
kával.

VII.
OKTATÁS, KÖZMÛVELÕDÉS, KÖZEGÉSZSÉGÜGY, HITÉLET

115. A vidéken élõ emberek jobban fájlalják gyermekeik
neveltetési körülményeinek romlását, mint a saját anyagi,
szociális és kulturális életkörülmény-romlásukat. A vidéki
lakossági fórumokon a legtöbb kritika az oktatási és a köz-
mûvelõdési rendszer leépülését éri. A kritika nemcsak meg-
hallgatásra, de megszívlelésre vár. Minderre csak részben
válasz annak felidézése, hogy egész Európában az oktatási
rendszerek válságát, azaz átalakulását éljük meg. És ennek a
válságnak Nyugat-Európában ugyanazok az okai, mint ná-
lunk: egyrészt az oktatással szembeni társadalmi elvárások,
valamint a mûveltségeszmény tartalmának változása, más-
részt az érintkezési és ismeretközlési technikák átalakulása
és ezzel az ismeretszerzés individualizálódása és globalizá-
lódása, harmadrészt a településszerkezet módosulásával a
150 éve állandó település–iskola viszony megváltozása.

A Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsnak fokozottan kell fel-
karolnia az oktatás és közmûvelõdés ügyében meglévõ pozi-
tív kezdeményezéseket, és a megfelelõ tárcákkal, valamint
érdek-képviseleti szervezetekkel összefogva hosszú távú vi-
déki oktatásfejlesztési tervet kialakítani.

116. A település életképességének egyik biztosítója az
értelmiség helyi jelenléte. Ezért mindent el kell követni an-
nak érdekében, hogy a helyi településen minél nagyobb
számmal legyen jelen a tisztviselõ-tanár, orvos, gazdálkodó,
egyházi értelmiség. Tisztázni kell, hogy az állam mire vállal
kötelezettséget.

117. A gyermeknevelés intézményeinek állami biztosítá-
sában határozott alapelveket kell elfogadni. Szakmai viták-
ban kell tisztázni a következõket:

a) óvoda vagy „kisgyermekmegõrzés” minden települé-
sen biztosítva legyen,
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b) az alsó tagozatos iskola minden faluban, ahol 15 gyer-
meknél több van,

c) felsõ tagozatos iskola és középiskola a kistérségben
megállapított településeken, lehetõleg a már meglévõ erre
alkalmas épületekben,

d) mind a felsõ tagozatosok, mind a középiskolások kol-
légiumi bentlakása a követendõ alapelv. A vidéki oktatásügy
leggyorsabb és legnagyobb beruházását a kollégiumépítések
(meglévõ és üresedõ közintézmények átépítésével is) képez-
hetik.

e) meg kell állapítani a beutazható körzet rádiuszát.
Ezekhez az államnak iskolabuszokat kell biztosítani, a ki-
szolgáló személyzet ügyében a kistérségekkel kell megálla-
podásra jutni.

118. A vidéken, illetve kistelepüléseken (hátrányos hely-
zetû településeken) szolgálatot teljesítõ közalkalmazottak
(tanár, orvos, gyógyszerész stb.) 50%-os fizetéskiegészítést
kapjanak. Fel kell eleveníteni állami és önkormányzati se-
gítséggel a helyi közalkalmazotti értelmiségiek lakótelek-
hez, lakáshoz juttatását.

119. A helyi iskola a település általános kulturális köz-
pontja, mindinkább betölti az agóra szerepét, ahol lakossági
fórumokat, a civil egyesületek összejöveteleit rendezik.

120. A teleházak, mint komplex ismeretszerzési és isme-
retcsere-központok, kultúrfórumok hálózata támogatandó.
Vidéken jobban, mint a városban, állami feladat a közmûve-
lõdéstámogatás (nem feltétlenül fenntartás).

121. Az egészségügyi szaktárca által készített hosszú
távú tervben az egészségellátó szervezet területi tagoltságá-
ra készülnek elképzelések. Ezek ismeretében erõsödik az az
álláspont, hogy

a) Minden egyes településen legyen korszerû életmen-
tõ-állomás legalább középszinten kiképzett személyzettel.

b) A kistérségek alakítsák ki a maguk területileg köny-
nyen elérhetõ szakorvosi rendelõit. (Meghatározva, hány
perc alatt kell a szakorvosi rendelõt elérhetõvé tenni.)

c) Korszerûsíteni kell a vidéki mentõszolgálatot. (Az eu-
rópai idõnormákhoz igazítani azokat.)

d) Településszinten biztosítani kell az alapgyógyszer-ellá-
tást és kistérségi szinten a szakszerû gyógyszerszolgálatot.

e) Regionális szinten várhassa el a lakosság a magas
szintû kórházi ellátást.

f) Kiemelten kell a szaktárcának a vidéki szakorvosok
bérezésével, pótlékaival és életkörülmény-javításával foglal-
kozni.

Mindezek a lakosság részérõl jelentkezõ, vissza nem
utasítható elvárások, amelyek szakmai megvalósításáról az
államnak kell döntenie, az indokoltság és a teljesíthetõség
ismeretében.

122. Korunk tudományos-technikai forradalmai eddig
nem látott ütemben alakítják át a világról (múltunkról és jö-
võnkrõl) alkotott képünket. Mind a városi, mind a vidéki

ember ezen világkép-átalakulás hevében él. A vidéki embe-
rek, különösen a kistelepülések közösségei mindig is hagyo-
mánytartóbbak voltak, mint a városi emberek. Ami nem
jelentett és nem jelent feltétlen elmaradottságot. Minden-
esetre a vidéki lakosságban nagyobb az igény a szemlélet-
formálás hagyományos intézményeinek állandó jelenlétére.
Így az iskolára és az egyházra. A vidéki ember kevesebbet
forog értelmiségi és világproblémákat tárgyaló társaságok-
ban, de talán többet gondolkodik ember és természet, em-
ber és világegyetem, ember és ember viszonyáról, mint a vá-
rosi ember. Vidéken, különösen a kistelepüléseken, na-
gyobb jelentõsége van a tanár, a pap napi jelenlétének, mint
a városban. Ellentmondás: hogy épp a falvak lakosságát
hagyja el mindinkább az iskola és az egyház.

Javasolni kell egyházainknak, hogy lelkipásztori állomá-
nyukat igyekezzenek tovább gyarapítani. Javasolni kell,
hogy készítsék el a maguk terület-, illetve vidékfejlesztési
terveit. Javasoljuk, hogy az állam ezeknek a terveknek kiala-
kításához szakmai és anyagi segítséget nyújtson. A szovjet
rendszer 40 esztendejének rombolása e téren még hosszú
távon fogja éreztetni hatását. Jöjjenek létre olyan értelmisé-
gi fórumok a civil szervezetek segítségével, amelyeken a kis-
térségek, illetve a települések helyi világi és egyházi értelmi-
sége foglalkozik a helyi társadalom lelki gondjaival. Közö-
sen vállaljanak egymás iránt is türelmes és a gondolkodás
színvonalának emelését segítõ programokat.

VIII.
TÁRSADALOM

123. A piacgazdaságra való áttérés, az ország megnyitása
Európa és a világ gazdasága, valamint kultúrája elõtt, vagyis
az, hogy az állam minden települése a gazdasági és a kultu-
rális világpiac részévé válik, alapjaiban formálja át a magyar-
országi vidék társadalmának életét. Mind a közösségek,
mind az egyének életét. Ugyanúgy, mint a városban, társa-
dalmi differenciálódás megy végbe.

A vidéki ember ezekbõl a változásokból azt látja, hogy
egyik pillanatról a másikra szorulnak vissza a generációk
számára megélhetést biztosító termelési ágazatok, és egyik
pillanatról a másikra szûnnek meg a generációk számára
megélhetést nyújtó üzemek (mind a mezõgazdaságban,
mind az iparban). És a vidéki ember mindebbõl elsõsorban
azt látja, hogy az üzletekben – mind az új bevásárlóközpon-
tokban, mind a helyi kisüzletekben – megjelennek a világ
különbözõ részein készített vagy csomagolt áruk. És a vidé-
ki ember azt veszi észre, hogy egyik évrõl a másikra meg-
szûnnek a generációk életét egyben tartó helyi intézmé-
nyek, kiüresednek az iskolák, egyházközségek, eltûnik a ha-
gyományos postai és banki szolgáltatás, bezárnak a kisbol-
tok, felszámolódnak a helyi kisiparosok. És a vidéki ember a
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helyi munkanélküliséget látja, eddigi szakértelmének hasz-
nálhatatlanságát, s hogy a fiatalok elvándorolnak a kistele-
pülésekrõl, a település elöregszik, és jövedelemhiány miatt a
vidéki társadalom egy része elszegényedik.

A létrehozandó Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsnak aktu-
ális tárgyú felméréseket kell elvégeztetnie a vidéki társada-
lomban lejátszódó változásokról. Közösségi és település
szinten. Az eddigi felmérések azt mutatják: vidéken telepü-
lésmeghatározott a szegényedés, és tömegesen hiányoznak
az emelkedés feltételei.

Hangsúlyozni kell ugyanakkor a kis arányban mutatkozó
életminõség-emelkedést. A vidékpolitika ugyanis nem egy-
szerûen szegényügy. A tapasztalatok azt mutatják: az elsze-
gényedõ vidéki települések mellett élnek magukat szinten
tartani képes, sõt fejlõdõ települések is. Ahogy a vidék gaz-
dasága átalakulóban van, úgy átalakulóban van a vidék tár-
sadalma is. Az új vidékpolitika éppen azt kívánja megakadá-
lyozni, hogy a vidékpolitika szegényüggyé váljék.

124. A társadalmi szakadékok vidéken sokkal széleseb-
bek, és sokkal mélyebbek az egyes társadalmi csoportok
között, mint a városban. A piacgazdaságra áttérõ Magyar-
országon eddig egyetlen politikai irányzat, egyetlen tudo-
mányos kutatócsoport sem találta meg az ellenszerét a tár-
sadalmi különbségek drasztikus növekedésének. Azt most
már látjuk: általános, az állam egész területén eredménye-
sen alkalmazható vidéki társadalompolitika nem létezik, és
nem is létezhet. A társadalmi szakadékok régiónként, sõt
kistérségenként, sok esetben településenként más és más
okra vezethetõek vissza.

Ezért is a nemzeti vidékpolitikai programnak az egyik
célja, hogy a politikát és a kutatást is regionális szintre kény-
szerítse. Minisztériumokból a legokosabb tisztviselõk sem
képesek eredményes vidéki társadalom (szociál)politikát ki-
alakítani. Hiszen ennek a szociálpolitikának nemcsak a le-
süllyedõk alá feszítendõ szociális háló kialakítása a célja, ha-
nem a szinten tartás és az emelkedés lehetõségeinek feltárá-
sa is. Az új vidékpolitika egyik célja, hogy megakadályozza a
kistelepülések szociális és kulturális gettókká alakulását.

125. A vidéki társadalom nem találta meg sem közösségi,
sem egyéni szinten azokat az új lehetõségeket, amelyeket a
munka világának és az érintkezéskultúrának az átalakulása
hozott magával az elmúlt 15 esztendõben. Az új vidékpoliti-
kának az egyik célja: napi szinten dolgoztasson ki olyan in-
tézkedéseket, amelyek segítik és ösztönzik az egyént az új
lehetõségek felismerésére és kihasználására.

A munka világának átalakulása új üzemszervezési gya-
korlatra épül.

A munkahely és a lakhely szétválása általános jelenség,
amelyhez a városi ember könnyebben igazodik. A városi tö-
megközlekedés és a városi jó útrendszer, valamint a sze-
mélygépkocsival való közlekedés mindennapisága ezt bizto-
sítja számára. Mindebbõl csak annyit lát, hogy naponta több

órát kell közlekednie, és hogy a munkába jutás több pénzébe
kerül. A vidéki ember hozzászokott ugyan a munkába uta-
záshoz, de ez eddig „egyirányú volt”, a faluból bejárást jelen-
tett a városba. (Ráadásul a városba irányuló tömegközleke-
dési rendszerek most épülnek le.)

A piackutatás nem vált még vidéken a munkakeresés ré-
szévé. Egymás mellett fekvõ falvakban, községekben rendre
hiány mutatkozik például szolgáltató kisiparosokból (kõ-
mûves, villanyszerelõ, rádió-televízió szerelõ stb.). Az új
személy- és tehergépkocsi-kultúra, telefon- és e-mail-kultú-
ra Európában már általánossá teszi, hogy egy-egy iparos
kisvállalkozó munkakörzete és munkavállalási rádiusza
több községre is kiterjed. A magyarországi vidéken ez még
csak kialakulóban van.

A munkavállalási mobilitás a munka új világában a mun-
kavállaló egyik legfontosabb tulajdonsága. Egy élet során
természetesen képezi át magát többször a városi ember, de
a vidéki még nem. A magyarországi munkanélküli segély
rendszere sem ösztönöz arra, hogy a munka nélkül maradt
személy a szakmájához nem távol esõ szektorban vállaljon
munkát, vagy éppen új foglalkozást (nem feltétlenül szak-
mát) gyakoroljon.

A lakhelyváltoztatás a munka új világában mindennapos
jelenség a fejlett államokban. Magyarországon ez szinte el-
képzelhetetlen. A falusi (vidéki) bérlakások, igényes közös-
ségi szállások szaporodása nélkül ez a lakhelymobilitás akár
évszázadig is csak programkívánalom lehet.

A Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsnak mindent el kell kö-
vetnie annak érdekében, hogy a vidéki emberek elõtt a mun-
ka új világának követelményei és kínálatai egyaránt megje-
lenjenek. Erre fel kell használni a közszolgálati televíziót és
rádiót.

126. A vidéki társadalomról alkotott kép. A vidéki társa-
dalom kutatása alulfejlett. Az 1930–1970 közötti ún. népies
irodalom, a szépirodalom, a faluszociográfia születése, a
népzenei, néprajzi kutatások megismertették az akkori vi-
déket, mind a vidéki kisvárosi, mind a falusi-tanyasi világot.
Ennek az irodalomnak az örökségébõl nõtt ki az a szocio-
gráfiai irodalom és filmmûvészet, illetve újságírói tevékeny-
ség (rádió, folyóirat, napilap), amelyik azután az 1970-es
évek elsõ nagy vidékátalakulását (az elsõ nagy elvándorlást)
leírta. A második nagy vidékátrendezõdés, 1990 után, kima-
rad mind a szépirodalomból, filmmûvészetbõl, mind a szo-
ciográfiai-szociológiai irodalomból.

A néprajzi és regionális kutatásokban ugyan helyet kap a
téma, de ez nem terjeszkedhet ki éppen a döntõ gazdálkodá-
si-demográfiai magatartásváltozásokra. Általában a vidék
iránti érdeklõdés hanyatlása és ugyanakkor a város iránti
érdeklõdés dicséretes emelkedése tapasztalható az elmúlt
30 esztendõ nemzetközi és hazai társadalomtudományos
irodalmában. Ezt mutatja meg a történeti irodalom is. Az
1920–1930-as években a francia, a német, a magyar törté-
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netírás legkiemelkedõbb egyéniségei foglalkoztak az agrá-
rium, a falu témáival. Mára ez a történeti irodalom, ez a vi-
déktematika perifériára szorult. Részben pótolja ezt az an-
gol és német „tájtörténet” és környezettörténet modern
iránya.

Az állami (akadémiai és egyetemi) kutatóhelyek temati-
kájában helyet kell biztosítani mind az agrár-, táj- és kör-
nyezettörténetnek, de elsõsorban a mai jelenségek leírásá-
nak, elemzésének is. Csak ezekkel a kutatásokkal állandó
párbeszédben alakítható jövõkép és a jelen politikája.

127. A településkép változása. A vidék, mindenekelõtt a
„kisvárosok”, „nagyközségek” rendezettsége az elmúlt ne-
gyedszázadban sokat javult. A külföldi – osztrák, német –
példák megismerésének hatása, másrészt az 1945 elõtti ha-
gyományok rehabilitálása, a helyi autonómiák újraéledése
eredményezte ezt. Az utcakép, a középületek, az árkok, a
mûtárgyak gondozottsága látható. A települések körüli ter-
mészeti környezet gondozása közfeladat, a településvezetés
kötelezettsége, az általános falukép (épített és belsõ közte-
rületek) alakítása azonban „csak civil ügy”. Segíteni kell a te-
lepülésszépítõ civil mozgalmakat a helyi „szépítészeti klu-
bok”-at. Regionális és országos közszépítészeti vetélkedõ-
ket kell kiírni, a vidékpolitikai folyóiratban rendszeresen
közölni a kezdeményezések híreit. Meg kell értenie a helyi
lakosságnak, hogy településének vonzereje, a lakóközösség
presztízse is múlik a településképen.

128. Középosztály. A gazdálkodó vagy szellemi foglalko-
zású középosztály a vidék felemelkedésének legfontosabb
munkása. Az új vidékpolitikának el kell érnie, hogy a vidéket
a kultúrpolitika kiemelt célterületének tekintse. Az értelmi-
ség mûhelyeit (oktatás, színház, sajtó, rádió, televízió szer-
kesztõségek), gyógyító, kultúraszervezõ intézményeket ki-
emelten kell támogatnia, mert ezek az igényes középosz-
tálynak (gazdálkodó, termelési-szolgáltató, szakigazgatási)
szellemi otthonai. Ez a középosztály képes csak a helyi kitö-
rési pontokat mind a termelésben, mind a társadalompoliti-
kában megtalálni. Ez a középosztály kell, hogy „megírja” az
uniós és országos pályázatokat. A középosztály jelenlétének
biztosítására regionális társadalompolitikai programokat
kell indítani.

A vidéki középosztályi jelenlétet az állam mindig is – más-
fél száz éve – tudatosan támogatta. Nem lehet csak a spontán
gazdasági erõben bízni, mert ez a jelenlét közhaszon.

A magyar vidék több évszázad alatt kialakult vidéki kö-
zéposztálycsaládjait, akik hagyományokkal kötõdtek a vidé-
ki életformákhoz az elmúlt 70 évben újra és újra megtörte a
politika. A zsidóirtás, a sváb kitelepítés, azután a hagyomá-
nyos magyar keresztény középosztály megsemmisítését a
gazdálkodó paraszti (kulák), majd kisvállalkozói–kisipa-
ros–kereskedõ (osztályidegen) kiiktatása követte. Alig állt
talpra az 1980-as évekre az új középosztály-kezdemény, jött
a rendszerváltás kísérõjelenségeként a „zöldbárózás” (kí-

sértetiesen hasonlít a kulákozásra), a „lekommunistázás”
(kísértetiesen hasonlít az ötvenes évek reakciózásaihoz,
burzsoázásához). Az „utólagos forradalom”-érzésnek el kell
halnia, a pártpolitika õrségváltó szakaszát le kell zárni. (Or-
szágosan sem zárult le.) A politikai pártok segíthetnek a
bölcs új társadalompolitika kialakításában: a szakmai telje-
sítményeket, tehetséget méltányoló hangulat megteremté-
sében. És véglegesen szakítani kell a szociális irigységre ala-
pozott középosztály-ellenességgel, mindenekelõtt a vállal-
kozó, gazdálkodó középosztály-ellenességgel.

129. Fiatalok a vidéken. Mindent el kell követni a fiata-
lok vidékre csalogatásáért és helyben tartásáért. A munka-
helyhiány, az óvoda-, iskolahiány, a szakmai karrier és to-
vábbképzés hiánya, az infrastruktúra alulfejlettsége csak az
okok egyik csoportját adja. A másik „okcsoport” a szellemi
és közösségi élet hiánya, a párválasztás szûkös volta és a
mai magyarországi értékrend. Ezen az értékrenden a vidék
elõnyei: tágas terek, jó levegõ, természetközeli életforma –
az utolsó sorokban szerepelnek. Még a biztos állami alkal-
mazotti állást sem vállalják a fiatal értelmiségiek. Kísérle-
tezni kell a Nyugat-Európában is alkalmazott (nálunk az
1960–1970-es években lejáratott) „társadalmi ösztöndí-
jak”-kal. Kísérletezni kell vidéki – jól díjazott – egyetemi
posztgraduális gyakorlati rendszerrel. Korunk Magyar-
országának nagy képzési ellentmondása: közpénzekbõl fi-
nanszírozott szakiskolák, egyetemek elvégzése után épp a
közjó szempontjában legfontosabb állásokra nincs jelentke-
zõ – és ez éppen vidéken mutatkozik meg. Szükségesnek
tartjuk, hogy mind a szakképzés, mind a fõiskolák beiskolá-
záspolitikáját a Nemzeti Vidékpolitikai Tanács vizsgálja fe-
lül. E téren is indokoltnak látszik a decentralizáció. A régiók
(megyék, kistérségek) véleményét ki kell kérni a szakmun-
kás- és értelmiségképzés szakmai keretszámainak kialakítá-
sakor. A visszafejlõdõ megyék és a még kialakulatlan régiók
korában nincs, aki a változó vidék munkaerõigényét jelezné.
A regionális képzõintézményeket (szakképzés, egyetemek)
be kell vonni a regionális munkaerõ-politikába.

130. A vidéki idõs emberekre jobban oda kell figyelni.
Korunk telve munkahelyteremtõ programkívánalommal a
középgenerációk és a fiatalok számára a jövedelemtermelés,
a gyermekszaporulat érdekében. De mindegyre kimarad a
programokból az idõs (és nyugdíjas) korosztály. A városban
az öregség (a szegénységgel együtt) jobban elviselhetõ: kö-
zel az öregkorra oly kívánatos társaság, a kulturális intéz-
mények, a színvonalas gyógykezelés. A vidéki öregségnek is
van elõnye: természetközeli élet, csend, nyugalom. Elvben a
vidék az idõsebb korosztály élettere lehetne, mint néhány
nyugat-európai országban az is. (A televízió, a rádió, a tele-
fon és egyesek számára már az internet, az e-mail csökkenti
is az elzártságot.) Ehhez viszont az infrastruktúra, az elsõ-
segélynyújtás biztonsága és az aktív falusi civil élet szüksé-
ges. A fiatalok elvándorlása után helyben maradó öregek
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megsegítésére a településeket anyagi, technikai eszközök-
kel kell ellátni („öregek klubja”, ebédszolgálat, rendszeres
otthoni háziorvosi felülvizsgálat stb.). Rövid távon meg-
kezdhetõ egy új mozgalom kiépítése.

Vidéken lehetne az országosan annyira kívánatos „öre-
gek otthona”-rendszer kiépítését megkezdeni. Az erdei-
hegyi falvakban a városi középosztály is szívesen megfizet-
né az igényes (akárcsak néhány hónapra igénybe vett)
apartmanokat.

131. A munkanélküliség vidéken fokozottabban érezteti
társadalmi-erkölcsi hatását, mint a városban. (Amúgy is
csak Északkelet-Magyarország városaiban komoly gond a
munkanélküliség.) Különösen a kis települések társadalmá-
ban volt „szégyen”, ha valaki nem tudta hasznossá tenni ma-
gát. Ma már napirendre térnek afölött, hogy egyes csalá-
dokban évtized óta nincs biztos keresõ. A munkaközvetítés
intézményét felül kell vizsgálni: igen drága és hatékonysá-
gát mind szélesebb körben kérdõjelezik meg.

A munkanélküliség visszaszorításának kezelésére van-
nak általános alapelvek, de kiutat csak a helyi lelemény
eredményezhet. A kiépülõ többcélú kistérségek egyik lé-
nyeges funkciója lehet a munkaszervezés. A kistérség belát-
ható és személyesen is megismerhetõ tér az egyén számára,
amelyen belül közlekedni tud elköltözés nélkül. A hazai
munkaszervezet állami segítésének elsõ számú intézménye
lehet a többcélú kistérségi társulás. A települések önmaguk-
ban nem képesek megbirkózni a helyi munkanélküliséggel.

132. A falusi szegénység jórészt a település általános
visszafejlõdésébõl következik. Ahol van munka (például a
városban) ott a szegénység az egyén tehetségén, ügyessé-
gén, szerencséjén is múlik. A városi szegénység jobbára
egyedi okokra vezethetõ vissza, noha ilyen méretekben,
mint manapság, már közerkölcsöt és közéletet romboló. A
vidéki szegénység viszont jobbára településfüggõ. Kívána-
tos, hogy a kormányzat gyors felmérésbe kezdjen a falusi
szegénységrõl és mielõbb programokat indítson az életmi-
nõség (a lét) minimuma alatt élõ vidéki emberek életlehetõ-
ségeinek javítására. A cél: a „tisztes szegénység” társadalmi
állapotának elérése. Az eszközöket a létrehozandó regioná-
lis önkormányzatok, illetve a kistérségek, másrészt a tele-
pülésvezetõk kezébe kell adni.

133. A régi típusú család bomlása, a több generáció
együtt lakása vidéken most fejezõdik be. Az elköltözések, az
általános mobilitás korkívánalma, a különbözõ korosztályok
öntudatosodása (így az idõseké is), az érdeklõdések szétvá-
lása feltartóztathatatlan korjelenségek. De a családi kapcso-
latok ápolása és a gondoskodás még megmaradt vidéken. A
család „közhaszna” többszörös: részben könnyíti az állam
terheit az egészségi és lelki gondozás terén, részben ezen
mikroközösségek a lelki kiegyensúlyozottság hajszálerei-
ként mûködnek, részben a különbözõ generációk közötti in-
formációáramlás fórumai. Az ismét korszerû, az egymás

iránt méltányos és figyelmes magatartás (névnap, születés-
nap, keresztelõ, házassági évforduló) nevelõmûhelyei. Az
állam következetes családpolitikával (beleértve az örökösö-
dési és vagyonközösségi jogszabályok egyszerûsítését is) tá-
mogassa ezen hagyományt.

134. Az elkeseredésbõl, a kiúttalanságérzésbõl származó
restség felütötte fejét. Különösen a fiatal korosztályok köré-
ben. Ahol nagy – 20% feletti – a munkanélküliség, statiszti-
kailag kimutatható a környezet, ház-lakás, sõt, az öltözkö-
dés elhanyagolása is. A vidéken élõ emberek kiemelkedõen
dolgosak voltak évszázadok óta. Éppen azért, mert életfelté-
teleik biztosításához sok munkaórára volt szükség: több lá-
bon álló, részben önellátó gazdálkodás, a háztartás is sok
mozgást, fizikai munkát kívánt. A falu „kinézte” évszázadok
óta a rest, lusta embereket. Vidéken még a szovjet rendszer
sem tudta ezt a közerkölcsöt lerombolni, nem utolsósorban
a háztáji kifejlesztésével, ami gazdasági érdekeltséget te-
remtett. (Szemben az egyenlõsdit jobban megvalósító nagy-
üzemekkel, hivatalokkal.)

Most ez a szorgos magatartás kezd kiveszi, mivel az em-
berek úgy látják: akármilyen szorgalmas is az ember, nem
tud „elõbbre jutni”, megélni sem. (Könnyen hódít „a
könnyû, gyors munkával érvényesülni” elv.) A munkaerköl-
csök szétesése „nevelés” útján kevéssé akadályozható. Az
õszinte beszéd mellett értelmet kell adni a helyi közmun-
káknak. A tájkarbantartást, faluszépítést, közmûvek, közte-
rületek gondozását akkor veszik komoly elfoglaltságnak, ha
ezeknek a munkáknak megbecsültsége van.

135. Iskolarendszer és társadalom. A vidéki ember lakó-
helytõl függõ esélyegyenlõtlenségének legfeltûnõbb muta-
tója a vidéki iskolázás színvonalának esése. A pedagógiai ra-
cionalitásra törekvõ iskolapolitika és a családok egyben tar-
tását kívánó vidéki társadalom megegyezése hiányzik. A
pedagógia azt mondja: a kicsiny települések kis létszámú is-
koláinak jó minõségû felszereltségét (tanterem, tornaterem,
természetismereti tárgyak kísérleti demonstrációs szak-
szertárai, informatika stb.) nem lehet biztosítani és nem le-
het biztosítani megfelelõ szintû tanító- és tanárellátottságot
sem. Ezért a politika a gyermekek érdekében minél erõseb-
ben körzetesíteni akar. A szülõk pedig mindenhol helyi is-
kolát kívánnak: a gyermeknek ne kelljen utaznia (amúgy is
leromlott a tömegközlekedés), õk nem tudják vállalni az
autóztatást-kísérést. És azt is látják, hogy az iskola a helyi
általános kultúrszint egyik alapintézménye. Sõt, közösségi
presztízsadó intézmény. Az iskola jelenlétét a mai magyar
társadalom fontosabbnak tartja, mint az egészségügyi vagy
szociális vagy egyéb infrastrukturális (például posta, csator-
na) építkezést.

A vidéki iskolarendszer életképessége a lakóhelytõl füg-
getlen esélyegyenlõség biztosításának legfontosabb feltéte-
le. A vidéki iskolaügy ugyanakkor a vidék társadalompoliti-
kai tükre: az iskola hiánya az elvándorlás egyik oka, az álta-
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lános kulturális élet hanyatlásának elindítója, a közösségi
élet értelmiséghiányának elõidézõje.

Mivel az iskola jelenléte kívánatos, ezért kísérleteket kell
kezdeményezni az „író-olvasó-számoló” alsó tagozatos tan-
termek, a mobil tanítószolgálat, az összevont osztályos
alapismeret-oktatás lehetséges formáira.

136. Romák vidéken. A vidéki társadalom egyik legna-
gyobb feszítõereje a romaprobléma. A Nemzeti Vidékpoliti-
kai Tanács nem vállalhatja fel természetesen az ún. „roma-
probléma” feloldásának gondját, hiszen ez csak összeurópai
– illetve kelet-közép-európai – keretekben szemlélhetõ és
sok nemzetközi, magyarországi intézményes és anyagi esz-
köz mozgósítását kívánja. De vidékspecifikus eseteivel, nem
utolsósorban a roma és nem roma lakosság néha már kezel-
hetetlen összeütközései miatt is foglalkoznia kell. Minde-
nekelõtt a roma társadalom belsõ – szociális – konfliktusai-
ról kell beszélni, és ezekre megoldásokat keresni. És beszél-
ni kell a roma és a „fehér ember” konfliktusairól. (Mi a
romákat is magyaroknak, magyar romáknak, a nemzeti kul-
túra szerves részének tekintjük, ezért nem tartjuk helyes-
nek a „roma”, „magyar” megkülönböztetést.) A roma–nem
roma lakosság közötti ellentétek forrása elsõsorban a roma
társadalom belsõ problémáiból, másodsorban két különbö-
zõ szokásrendi kultúra ütközésébõl és csak harmadsorban
hagyományos (kölcsönös) elõítéletbõl származnak.

A roma társadalom több száz éve honos népesség,
amelynek beilleszkedését a szülõhely nem roma társadal-
mába politikai elõítéletek, rossznak bizonyult „állami-társa-
dalmi reformok”, valamint a roma társadalom csonka volta
(saját értelmiségének hiánya) akadályozta. Az 1970–
1980-as évek úttörõ „romasegítõ” értelmiségi, majd politi-
kai akciói eredményeként kialakult egy – még szûk körû –,
de igen tehetséges fiatal roma értelmiség, amelyet támogat-
ni kell, hogy a következõ évtizedekben saját népe számára a
helyi boldogulást megtalálja.

A vidéki romák helyzete halmozottan nehéz a városi ro-
mákhoz képest. Míg a városiak aránylag gyorsan és sikere-
sen illeszkednek a munka új világába, addig a vidékiek erre
nem képesek. Az új roma értelmiség és a roma érdek-képvi-
seleti szervezetek a fõvárosban élnek, a vidéki roma társa-
dalomból hiányzik a helyi értelmiség. A helyi értelmiség hi-
ányának egyik következménye, hogy nincsenek lakóhely
szerinti tervek. A konfliktusok kezelése csak ott lehetséges,
ahol van érdek-képviseleti partnere a helyi nem roma lakos-
ság irányába, és ahol roma származású helyi, vezetõ beosz-
tású képviselõ hangolja össze az eltérõ szokásrendeket.
(Nem kevés tapasztalat mutatja ezt – például Nógrádban.)
Amíg a városban kiemelkedõben van egy roma középosztály
(vállalkozói réteg is), addig vidéken ez hiányzik. A vidéki
roma társadalom a szegény emberek társadalma.

Az országos, immáron a tízéves európai romaprogram
keretében regionális szinten kell a romákkal foglalkozni. A

következõ évtizedben az államnak a régiókban kell a roma-
politikát intézményesíteni és erõsíteni, mivel régiónként
(sõt egymás mellett elhelyezkedõ községenként) teljesen
különbözõek nemcsak a romák belsõ konfliktusai, hanem a
nem romákhoz való viszonyuk is. A romakutatásban is a fõ-
városi hagyományra kell felépíteni a „vidéki” egyetemeken a
lokális témájú romakutatást. Helyi embereket kell találni –
romák, nem romák – a következõ években. Erre állami kuta-
tói állásokat kell létrehozni.

137. Romák a munkában. A roma szegénység alapja a
roma munkanélküliség. A roma társadalom több évszázadig
élt vándorló életmódot egy évezrede letelepült társadalom-
ban. A letelepült életre csak fokozatosan tért át. Ez az
1950-es évekig tartott. Õsi „mesterségeit” részben tudta
csak megtartani (zene, állatkereskedés, kisiparágak: fafel-
dolgozó, vályogvetõ, kovács stb.). Az 1950–1990 közötti rö-
vid idõszakban kezdett a közvetítõkereskedelemben, építõ-
iparban, nagyüzemekben szakképzetlen segédmunkában,
szakmunkásként a helyi szolgáltató kisiparban gyökeret
verni. 1990 után csak a városban volt sikeres igazodása az új
körülményekhez. A városi romák egy része már szervesen
benne él az új típusú tömegkultúrában, megõrizte 1990 elõt-
ti pozícióit a munkaszervezetben, stabilizált életmódot (la-
kást stb.) alakított ki, munkahelyén, magánérintkezésben
rendszeres és természetes baráti kapcsolatokat épített ki a
nem romákkal, össze is házasodva velük.

Vidéken minden másként történt. A nagyüzemek, a nagy
építõvállalatok szétesésével megszûntek a munkaalkalmak.
Amúgy is a vidéki társadalom szegény emberei között éltek,
felhalmozott javak nélkül. Ahol volt helyi munkaalkalom,
ott megmaradt, és folytatja az elmúlt 50 esztendõ szegény,
de megtelepedett, konszolidált életét. Többségük azonban
nem tud igazodni a munka új világához: hiányzik iskolázott-
sága, hiányzik munkaszervezési gyakorlata és képessége az
egyéni-családi életstratégiákra. A rendszerváltás legna-
gyobb vesztes csoportja a vidéki roma társadalom. Szociális
süllyedésük általános életminõség-hanyatlásukhoz és rög-
tönzött megélhetéskereséshez vezet. (Amelynek egyik for-
mája a gyakori gyermekvállalás a biztos családipótlék-jöve-
delemért, az állandó munkanélküli segély és a feketemunka,
vagy félõ módon a megélhetés-bûnözés elharapózása.)

A munkahelyteremtésben és munkahely-közvetítésben
regionális és országos stratégiák kialakítása szükséges. A
regionális, romákkal foglalkozó intézmények figyeljenek a
regionális szakképzésben (oktatásban) azon, egyébként hi-
ányiparágak utánpótlásképzésére, amelyekben a romák az
elmúlt 50 esztendõben már belsõ foglalkozáshagyományt
teremtettek (fafeldolgozás: ács, asztalos, parkettázó, fafara-
gó; egyedi építõipari termékek, vendéglátás és közvetítõke-
reskedelem stb.).

138. Roma–nem roma konfliktusok. A roma–nem roma
konfliktus több évszázados alapja az eltérõ szokásrend. Az
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évezrede letelepült kelet-közép-európai népek között csak
az 1950-es évekre hagytak fel a romák véglegesen a vándor-
ló életmóddal. Most, amikor felbomlott az 1950–1990 kö-
zött kialakult foglalkoztatási rendjük és elszegényedtek, ter-
mészetesen erõsödik fel az õsi hagyomány: gyors helyvál-
toztatással ott meghúzódni, ahol éppen lehet, alacsony
költséggel, ingyen, többnyire az elnéptelenedõ települése-
ken.

A gyakori helyváltoztatás nem alakít ki bennük érzéket
hosszú távú berendezkedésre. Elõtör – mert szükségben él-
nek – az õsi igénytelenség. És elõtör a vándorló és letelepe-
dett népek között évezredek óta meglévõ értékrendkülönb-
ség, mindenekelõtt a letelepedett és vándorló népek közötti
felfogáskülönbség a tulajdon tiszteletérõl. A városi és a
munkarendbe, településrendbe illeszkedõ roma népesség
körében ez csak kis mértékben, egy természetes egymáshoz
igazodási folyamat maradványaként lelhetõ fel. Vidéken vi-
szont a romák visszasüllyedése egy korábbi szociális szint-
re, õsi szokásrendek közé, már-már valóban etnikai („faji”)
konfliktusokat hoz létre.

A regionális romaintézményeknek gondoskodni kell ar-
ról, hogy a helyi konfliktusokat helyileg kezelje. El kell érni a
helyi fórumokon (faluparlament, lakossági gyûlések, önkor-
mányzatok) a roma és nem roma lakosság szembesítését és
a konfliktusok nyílt – vitákban történõ – kibeszélését és a
megegyezés keresését.

139. Romastratégiák. A roma asszimiláció hosszú távon
értékelhetõ folyamat. A vidék sokszínûségének egyik alap-
színe a roma kultúra hagyománya. Munkarendjük és telepü-
lésrendjük változásával – mint minden népcsoport esetében
– természetesen a régi szokáskultúra is változik. A követke-
zõ évtizedekben dõl el, hogy a szellemi „cigánykultúra” ele-
mei mennyire tarthatóak életben változó világunkban. (Sa-
játos világlátást rögzítõ festészeti-szobrászati, szóbeli iro-
dalmi termékektõl a zenei kultúráig.)

Az máris látszik, hogy állami eszközökkel az asszimiláció
egyes formáit szabad siettetni, másokat nem. Az etnikai
asszimilációt nem szabad siettetni vagy késleltetni. A szo-
kásrendi asszimilációt csak a közös törvények betartásáig
szabad kényszeríteni. A szociális asszimilációt viszont siet-
tetni-segíteni kell: oktatási, képzési, átképzési politikával.
(Meggondolandó, hogy a területfejlesztési politika mennyi-
re avatkozzék bele a gettósodás megakadályozásába.)

140. A szabadidõ egészséges és színvonalas eltöltése a
vidéki települések élhetõségének egyik feltétele. A sport
egészségjavító funkciója a vidéki életben a napi ház körüli
fizikai munka csökkenése után nagyobb szerepet játszik. A
helyi sportegyesület közösségmegtartó erõ lehet. Ezért is
meg kell vizsgálni a költségvetés sportbüdzséjét. A Nemzeti
Vidékpolitikai Tanács foglaljon állást az országos verseny-
sportra és a tömegsportra (ezen belül a vidék tömegsportjá-
ra) fordított összegek arányáról.

IX.
ÖNSZERVEZÕDÉS, TÁRSADALMI ÖNMEGOLDÓ KÉPESSÉG

141. A társadalmi érintkezések átalakulásának korát él-
jük vidékben, városban egyaránt. A mobiltelefon, a számító-
gép – és a számítógéphez kötõdõ e-mail, valamint internet –
napjainkban alakítja át az emberek érintkezéskultúráját. Vi-
déken ezen eszközök térhódítása – és a hozzá kötõdõ érint-
kezési technikák terjedése – napjainkban megy végbe. A vi-
déki emberben is meglévõ közlés- és ismeretcsere-igény ed-
dig elsõsorban a helyi közösségekben talált kielégítésre.
Most a vidéken élõ ember elektronikus vagy digitális be-
szélgetése (számítógépen vagy telefonon) más városokban
vagy a világ más részén élõ emberekkel is lehetséges. A ha-
gyományos vidéki közösségi élet egyik összetartó ereje, a
„beszélgetéskényszer” hovatovább kiesik. Ezt a mozzanatot
a tradicionális közösségek szépségét még ismerõ emberek
sajnálkozással élik meg.

Az együtt élõ emberek érdekközössége, és a helyi közös-
ségek döntési jogosítványainak szaporodása, az államigaz-
gatás mind határozottabb visszavonulása a kisközösségek-
bõl szükségessé teszi a helyi közösségek mûködését. A tár-
sas érintkezés tematikái változnak meg. A korábbinál
sokkal inkább érdek- és ügyorientált önszervezõdések ala-
kulnak ki.

Mindent el kell tehát követni állami eszközökkel annak
érdekében, hogy a vidéki településeken az önszervezõdé-
sek jogosítványokat kaphassanak. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a helyi közösségek önmegoldó képessége sok-
kal erõsebb, mint ahogy ezt gondoljuk. Pontosan rögzíteni
kell, milyen típusú helyi szolgáltatásokat finanszíroz az ál-
lam, de ezen szolgáltatások végzésére nem feltétlenül állami
alkalmazotti állásokat, hanem csak pénzkeretet szükséges
biztosítani, amelybõl vállalkozási alapon a helyi közösség
alakítja ki a munkaterületeket, s alkalmaz arra helyi embe-
reket.

142. A települési önkormányzatok rendszere igen sokat
használt az autonóm gondolkodás, az önkormányzati tech-
nikák kialakításában. Országosan feltûnést kelt, hogy mi-
lyen sok jó képességû polgármester választódott ki az el-
múlt 15 esztendõben. A polgármesterek és a mûködõ ön-
kormányzatok végre biztosítják nemcsak a település
érdekeinek a megfogalmazását, de a településnek megfelelõ
megoldásokat is. A polgármester naponta találkozik a „falu-
beliekkel”, választóival, naponta kapja tõlük a szemrehá-
nyást vagy a javaslatokat az állandó korrekcióhoz. Minden-
ki belátja azonban, hogy ez a hatalmas létszámú és országos
vagy európai szemmel tekintve nagyon is elaprózott önkor-
mányzatiság túl drága, és a benne részt vevõk nem is lehet-
nek alkalmasak országos vagy kontinentális érdekérvénye-
sítésre. Ezért a Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsnak külön
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kell tárgyalnia az önkormányzatiság jövõjét. Úgy kell csök-
kenteni az önkormányzatok számát (feltehetõen kistérsé-
gekre), hogy az önszervezõdés izmosodása ne szûnjön meg.
(Meggondolandó javaslat: az intézményfinanszírozás he-
lyett a feladatfinanszírozásra térjünk át.)

143. Az igazgatási és szakfeladatok ellátásán kívüli kö-
zösségi életre fordítható forrásokat ajánlatos normatív ala-
pon biztosítani, mert ezzel is az önszervezõdés mozgásterét
növeljük. Normatív finanszírozásban csak az a település ré-
szesülhessen, amelynek van saját településfejlesztési terve,
amelyet kistérségi szinten elfogadtak.

144. A településfejlesztési terveket a helyi lakossági fó-
rumokon kell elõterjeszteni, kialakítani. (A faluparlament
politikamentes formája erre kiválóan alkalmas.)

145. Települési szinten is biztosítani kívánatos az állan-
dó párbeszédet a mindenkori lokális (kistérség–megye–ré-
gió), az országos államigazgatási, valamint szakigazgatási
adminisztrációval. (E párbeszéd országos szintre emelésé-
ben a Vidék Parlamentje szolgálhat pártpolitika-mentes fó-
rumként.)

146. Minden településen kialakultak a közösségi fórumok
székhelyeként a többfunkciós kulturális-társadalmi szolgál-
tató épületek. Ezeknek fenntartásához – a regionális terület-
fejlesztési szakemberek véleménye alapján – állami (regioná-
lis, kistérségi) támogatást kell továbbra is biztosítani.

147. A település közösségének feladatmegoldó képessé-
gét kistérségi szinten lehet megállapítani. Ez is indokolja,
hogy a kistérségi szint minél erõsebb szerepet kapjon, és
önkormányzati jogokkal felruházva hozhasson a települé-
sekre is érvényes döntéseket.

148. A társas-baráti-jószomszédi kapcsolatok a vidéken
sokkal erõsebb hagyományokkal rendelkeznek, mint a vá-
rosban – ezek az élhetõ élet világszerte ismét felfedezett
tartozékai. A még meglévõ szokásrendszerekre épülhetnek
rá a helyi civil élet intézményei, amelyeket – az immáron ha-
talmas költségvetéssel támogatott – civil mozgalmakban a
költségvetés részesítsen elõnyben. Sajnos éppen ezek a sze-
rény, csendes vidéki-falusi kezdeményezések („ötyék”,
kocsmai törzsasztalok, olvasókörök, pedagógus-délutánok
stb.) esnek ki a támogatottsági körbõl.
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Balkán-kutatás Magyarországon
2005. október 24-én megalakult a Balkán-tanulmányok Központja Buda-
pesten.
Célja: elõsegíteni a balkáni térség gazdasági, társadalmi, politikai köze-

ledését az Európai Unióhoz és ebben erõsíteni Magyarország szerepválla-
lását. A központ Magyarország közvetítõ szerepére vonatkozóan javaslato-
kat dolgoz ki a politikai szféra részére. Mint virtuális kutatóintézet, egyesí-
teni kívánja a balkáni térséggel foglalkozó kutatókat és vállalkozókat,
szeretné elõsegíteni a balkáni térséggel foglalkozó kutatók rendszeres
együttmûködését. Tanulmányokat kíván kidolgoztatni a magyarországi és
a balkáni államokban folyó élelemtermelés, a táj- és vízgazdálkodás
(Duna), a pénzpiac és ipari együttmûködés, a közlekedés, a kereskedelem
új perspektíváiról és a Balkán-régió európai uniós felkészültségérõl.
A központ programtanácsában helyet kap a tudományos élet több ve-

zetõ személyisége: Bayer József, Bedõ Zoltán, Enyedi György, Glatz Fe-
renc – elnök, Kádár Béla, Michelberger Pál, Láng István, Somlyódy László
akadémikusok és egyetemi, valamint akadémiai intézetigazgatók: Balogh
Margit, Inotai András, Kerekes Sándor, Rechnitzer János, Rostoványi
Zsolt, Sárközy Tamás, Schweitzer Ferenc, Szarka László, Szász Zoltán.
Igazgató: Pók Attila, titkár: Antal Andrea. A programbizottság tagjai: Erhard
Busek, volt osztrák alkancellár, EU-megbízott, Andrei Plesu, volt román
külügyminiszter, a bukaresti Europe College igazgatója, Dušan Kovac, a
Szlovák Tudományos Akadémia elnökhelyettese, Arnold Suppan, a bécsi
Kelet- és Délkelet-Európa Intézet elnöke, és magyar akadémikusok: Glatz
Ferenc, Kádár Béla, Enyedi György, Láng István, Marosi Ernõ.
A programtanács elfogadta a következõ hónapok programját.
2005. november 15. – Az Európai Unió, a Balkán régió és Magyar-

ország (konferencia). Elõadók: Somogyi Ferenc (külügyminiszter), Kádár
Béla (akadémikus), Michelberger Pál (akadémikus), Somlyódy László
(akadémikus), Simonffy Zoltán (tud. munkatárs).
2005. december 9. – Dayton: Emberjogi kérdések a Balkánon.
2006. január 25. – Területi átrendezõdések a Balkán térségben.
2006. február 20. – Az európai közlekedési rendszerek: Magyarország

és a délkelet-európai térség.
2006. március 24. – A Duna: vízgazdálkodás, hajózás és kulturális fo-

lyosó.

Az Európai Unió keleti kiterjesztésének következõ állomásai Románia,
Bulgária és feltehetõen Törökország, Horvátország, Szerbia-Montenegró
és Albánia integrációja lesz. Ez a délkelet-európai integrációs folyamat fo-
kozatosan megváltoztatja Magyarország politikai, külgazdasági, kulturális
környezetét. Magyarországon át vezet majd az európai politika fõ útvonala.
Új kihívások – verseny és lehetõség – nyílik mind a térségben elhelyezke-
dõ, mind a térséggel határos államok polgárai számára. Fel kell tehát tárni:
milyen versenyhelyzetet, kölcsönös befektetéseket tesz lehetõvé a követ-
kezõ évtized.
A budapesti Európa Intézet Glatz Ferenc vezetésével ez év június 10-én

indítványozta, hogy Budapesten jöjjön létre a „Balkán-tanulmányok Köz-
pontja”. Az elmúlt hónapok elõkészítõ tárgyalásai során csatlakozott a kez-
deményezéshez az MTA Stratégiai Kutatások Programja és több neves
akadémikus, egyetemi tanár, közéleti személyiség.
A kezdeményezést támogatja a magyar külügyminiszter, Somogyi

Ferenc is, aki elvállalta a november 15-i nyitókonferencia bevezetõ elõadá-
sát. Több tudományos intézet jelezte részvételét: MTA Társadalomkutató
Központja, a Világgazdasági, Történettudományi, Jogtudományi, Politika-
tudományi, Mezõgazdasági, Kisebbségkutató és Földrajztudományi Intéze-
tek, valamint a Corvinus Egyetem, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, a Szent István Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem egyes tanszékei. A program számol az agrár- és ipari szféra
(kamarák), valamint a vállalkozók, pénzintézetek országos szervezeteinek
és egyéni vállalkozóknak a csatlakozásával.
A programalkotó ülésen megállapodtak egy virtuális kutató- és mene-

dzserközpont létrehozásában – az Európa Intézet, valamint az MTA Straté-
giai Kutatások Programja pénzügyi és infrastrukturális támogatásával –, az
új központ internetes portáljáról és az ideiglenes programtanács létrehozá-
sáról.

Az alapítók a szakmai és vállalkozói közösségek, valamint egyének
csatlakozását várják.
(E-mail-elérhetõség: antal@mtatk.hu, zathureczky@tti.hu.)

Budapest, 2005. október 24.


