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nemzetközi mérési kampányban és munká-
ban vett és vesz részt. Többek között a tragikus 
végű Columbia űrmisszió során, a Csendes-
óceán délnyugati medencéje felett lefényké-
pezett hatalmas gyűrűlidérc forrásvillámát 
felszíni SR-tran ziensek, pl. a nagycenki SR-
tran ziens analízisével lokalizálták (Price et al., 
2004). A vörös lidércekhez kapcsolódó po-
laritásparado xon feloldásához hozzájárult a 
műholdakról a szubtrópusi övezetben meg-

figyelt lidércudvarokat keltő villámok polari-
tásának meghatározása a nagycenki SR-tran-
ziens mérések alapján (Williams et al., 2012).

A hazai kutatásokat a K72474 számú OTKA-
pályázat támogatta.

Kulcsszavak: villámkisülés, Schumannrezo
nancia tranziens, felső légköri elektrooptikai 
emisszió
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A napviharok, a geomágneses viharok, az 
auróra lenyűgöző optikai jelensége és a földfel-
szín távoli pontjai között fellépő nagy elekt-
romos potenciálkülönbségek közötti kapcso-
lat már az ún. Carrington-eseményt (az 1859. 
szeptember elsejei, rendkívüli napkitörést, 
azaz flert) követően bizonyossággá vált. Ez a 
napkitörés okozta az eddigi megfigyelések 
szerinti legnagyobb mágneses vihart, amely-
nek következtében az auróra fényára a köze-

pes geomágneses szélességeket is betöltötte, 
és a távíróhálózatban súlyos működési zava-
rokat okozott. A technika történetének talán 
legnagyobb hatású napfizikai eredetű „bal-
esete” 1989. március 13–14-én történt, amikor 
is egy geomágneses vihar során a kanadai 
Montrealban a Hydro Quebec erőmű meg-
hibásodása kilencórányi, legalább hatmillió 
embert érintő teljes áramkimaradást okozott. 
Svédországban ugyanakkor hat különböző 
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130 kV-os rendszerben lépett fel jelentős fe-
szültségesés. A csővezetékek katódpotenciál-
ja ugyancsak a fenti időszakban gyakran a 
kritikus érték fölé emelkedett, jelentősen 
megnövelve azok korrózióját. Az előző nap-
ciklus maximumára (2003) esett az ún. Hal-
loween-esemény (1. ábra), amikor Skandiná-
via egy része borult sötétségbe. Annak hátte-
rében, hogy egy-egy nagyobb napvihar és az 
azt követő geomágneses aktivitás nemcsak 
érzékelhetővé, hanem egyfajta kockázati té-
nyezővé is vált, a geomágneses indukció je-
lensége áll. Az időben változó geomágneses 
térhez az indukció törvénye alapján elektro-
mos tér kapcsolódik, a véges vezetőképességű 
altalajban Ohm törvényének megfelelően az 
elektromos tér hatására földi (tellurikus) ára-
mok alakulnak ki. Ezek az indukált áramok 

kis elektromos ellenállású, információ- vagy 
energiaátviteli távvezetékekbe, csővezetékek-
be azok földelési pontjain keresztül jutnak be. 
A geomágneses viharok persze nemcsak a 
vezetékes rendszerekre jelentenek kockázatot, 
hanem – a Föld plazmakörnyezetében fellépő 
zavart viszonyok miatt – a vezeték nélküli 
távközlésre, navigációs rendszerekre és más 
műholdas technológiákra is. A geomágneses 
viharokkal a jövőben is számolni kell: a  
Nagycenken 1957–2003 között megfigyelt  
legnagyobb vihart egységnek véve az 1859-es 
Carrington háromszoros nagyságú volt, a 
2003-as Halloween pedig kétszeres. Elméle-
tileg pedig több mint négyszeres intenzitású 
viharok is lehetségesek.

A katasztrofális következményekkel járó 
eseményeket követően világszerte megnőtt 

1. ábra • Halloween-esemény (SSC kezdetű vihar a nagycenki MTA Széchenyi István 
Geofizikai Obszervatórium regisztrátumán, 2003. 10. 29.)

az igény a geomágneses viharokkal szembeni 
kiszolgáltatottság mérséklésére, a sérülékeny-
ség becslésére. Ennek érdekében kezdődött 
el finn vezetéssel az EURISGIC (EUropean 
RISk on Geomagnetically Induced Currents) 
FP7-projekt tervezése (EURISGIC, 2011). Az 
EURISGIC-projektben a soproni geofiziku-
sok feladata az európai litoszféralemez induk-
ciós modelljének megalkotása és az obszer-
vatóriumi tellurikus adatsorok átfogó elem-
zése. Részvételünk előzményeihez a nagycen-
ki obszervatórium 1957-től rendelkezésre álló 
egyedülálló adatsora, továbbá néhány finn–
magyar projekt jelentette az alapot. Így pl. 
Finnországban az első terepi magneto tel luri-
kus méréseket magyar (soproni) kutatócso port 
végezte (Ádám et al., 1982), és az MTA Geo-
déziai és Geofizikai Kutatóintézet model lező 
laboratóriumában tárták fel az auro rális elekt-
rojet több sajátságát (Viljanen – Szarka 1995). 

Ebben a tanulmányban a témakör bemu-
tatását követően az obszervatóriumi időso-
rokkal és a forrástanulmányokkal kapcsolatos 
eredményeket foglaljuk össze, majd bemu-
tatjuk az európai litoszféralemez elektromos 
szerkezetének általunk meghatározott mo-
delljét. 

A geomágneses tér

Míg nehézségi erőtere minden testnek van, 
amelynek tömege van, a mágneses tér kiala-
kulásának, fennmaradásának speciális feltéte-
lei vannak. Mágneses terüket tekintve még a 
Föld típusú bolygók is elég nagy eltéréseket 
mutatnak. 

A Föld légkörének külső határfelülete a 
magnetopauza, ahol a földi mágneses tér nyo-
mása egyensúlyt tart a napszél aktuális dina-
mikai nyomásával. A magnetopauzán töltött 
részecskék csak különleges folyamatok révén 
jutnak át, így tehát a magnetopauza lényegé-

ben „buborékba” zárja a Föld légkörét olyan 
magasságban, ahol azt a gravitáció már képte-
len lenne megtartani. Az ionizált felső légkör-
nek ezt a tartományát hívjuk magneto szfé
rának.

Eredetét tekintve a Föld mágneses terét 
három összetevőre bonthatjuk: az ún. fő tér-
re, az ún. anomális térre és a fő térre szuper-
ponálódó külső eredetű térre.

A mágneses tér külső eredetű változásai-
nak legfőbb energiaforrása a napszél kinetikus 
energiája. Az energiaáram a magnetopauzánál 
a napsugárzás energiaáramának mintegy 
10-4-szerese. A napszél energiájának csak né-
hány százaléka jut be a magnetoszférába. A 
bejutó energia jelentős része Joule-hő formá-
jában disszipálódik. A fennmaradó energia 
ionoszferikus áramrendszerek, valamint mag-
netohidrodinamikus hullámok közvetítésével 
jut el a Föld felszínére, ennek következ tében 
a felszíni eloszlása egyenetlen. Ma ga sabb 
geomágneses szélességeken az energiasűrűség 
több nagyságrenddel meghaladja a közepes 
szélességeken tapasztalhatót. 

Geomágneses viharok és pulzációk

A geomágneses tér kis amplitúdójú, közel 
harmonikus külső eredetű változásait pulzá-
cióknak nevezzük, a megerősödött napszéllel 
összefüggő igen intenzív változásokat pedig 
geomágneses viharoknak. (Ezeken kívül ter-
mészetesen még számos más jelenséget – 
tranzienst és harmonikust egyaránt – lehet 
elkülöníteni, de ezek a napszél és a mágneses 
tér közötti energiacsatolás szempontjából 
kevéssé érdekesek.)

A geomágneses viharok jellemző időtar-
tama néhány óra, de előfordulnak több napig 
tartó viharok is. Ha a Földet napkitörésből 
eredő plazmafelhő találja el, akkor a viharnak 
jellegzetes impulzusszerű kezdete van (Sudden 
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Storm Commencement –SSC) (1. ábra). A 
viharok intenzitását a napszél sebessége és az 
interplanetáris mágneses tér együttesen hatá-
rozza meg. Amplitúdójuk közepes szélessé-
geken néhány száz nT, a sarkifényövezetben 
néhány ezer nT is lehet. Az egész Földön 
hasonló morfológiájú viharok ekvivalens 
áramrendszere az egyenlítő fölött a magneto-
szférában kialakuló gyűrűáram.

A Napból érkező részecskeáramlásból a 
mágneses térbe történő energiabetáplálási 
folyamat az erővonal-összekapcsolódás. A 
napszél energiájának egy része (alig néhány 
százaléka) a bolygóközi mágneses tér és a 
magnetoszféra erővonalainak összekapcsoló-
dása révén részecskegyorsítással kerül be a 
magnetoszférába. Erővonal-összekapcsolódás 
csak akkor jöhet létre, ha a bolygóközi mág-
neses térnek van dél felé mutató komponen-
se. Ez az energiabetáplálás határozza meg a 
mágneses tér háborgatottságának mértékét, 
azaz az általános geomágneses aktivitást. 

Ettől teljesen eltérő a pulzációk (ULF – 
Ultra Low Frequency) keletkezéséhez vezető 
energiabetáplálási folyamat. Növekvő perió-
dusuk szerint Pc1–Pc5 típusokat különítünk 
el, a periódus ezeknél 1 s-tól 600 s-ig nő.

A Pc1–2 típusú pulzációk mágneses erő-
vonalak menten terjedő − nem álló – magne-
tohidrodinamikai (MHD-) hullámok, ebben 
alapvetően különböznek hosszabb periódusú 
társaiktól. A leggyakrabban előforduló, Pc3 
típusú pulzációkon belül megkülönbözte-
tünk kompressziós és transzverzális eredetűe-
ket. A kompressziós Pc3 hullám a magneto-
pauza előtti, ún. upstream térségben lejátszó-
dó hullám-részecske kölcsönhatás eredménye. 
A transzverzális hullámok keletkezésére ké-
zenfekvő magyarázat az erővonal-rezonancia, 
ám gyakran mutatnak upstream sajátosságo-
kat. Emiatt valószínűsíthető, hogy a két pul-

zációs módus esetenként ugyanannak az 
energiának két különböző úton való becsato-
lódása (Verő – Zieger 1994; Anderson, 1994).

A tipikus Pc4 pulzáció radiális irányban 
polarizált (poloidális) ULF-hullám az egyen-
lítő szűk környezetében.  Eredetüket tekint-
ve valószínűleg 150 keV körüli protonok ún. 
bouncing rezonanciája révén keletkeznek. 
Pc5-ös pulzációk több különböző mechaniz-
mus által alakulhatnak ki. 

A nagycenki MTA Széchenyi István 
Geofizikai Obszervatórium adatsorai 
és a tevékenységi indexek

Az MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai In-
tézetéhez tartozó nagycenki MTA Széchenyi 
István Geofizikai Obszervatóriumban – több 
más térjellemző, így a mágneses tér kompo-
nensei mellett – az elektromos tér időbeli 
vál tozásainak (az ún. tellurikus, azaz földi 
áramoknak) folyamatos regisztrálása is folyik. 
A földi áramok nagy időbeli felbontású mé-
rése az obszervatóriumban már 1957-ben, a 
Nemzetközi Geofizikai Év során elkezdődött.  

A geomágneses tér változásait aktivitási 
indexekkel szokás jellemezni. Tekintettel arra, 
hogy a tellurikus tér lényegében a geomágneses 
tér idő szerinti deriváltja (lásd a Faraday-féle 
indukciós törvényt), a nagycenki tellurikus 
adatokból meghatározott aktivitási mérték, 
az ún. T-index a geomágneses indexekhez 
képest inkább a magasabb frekvenciás válto-
zásokra érzékeny, ezért közvetlenebbül jel-
lemzi a geomágneses indukciós kockázat 
mértékét. 

A T-indexet egy 0-tól 9-ig terjedő skálán 
háromórás intervallumokban a legnagyobb 
és legkisebb elektromos térerősség különbsé-
ge alapján számítjuk. A T-index értékeit 
1957-től egészen az 1990-es évek elejéig analóg 

regisztrátumból határozták meg. Ennek az 
egyedülállóan hosszú regisztrátumnak a digi-
talizálása jelenleg is folyik. 

A geomágneses aktivitás több jellegzetes-
ségére derült fény eddig is az indexek spekt-
rális és statisztikai analízise során (2. ábra). 

A naptevékenység jól meghatározott, át-
lagosan tizenegy éves periódusa jellemző a 
geomágneses tér és ezzel együtt a Föld plaz-
makörnyezete háborgatottságára is, de a 
geo mágneses aktivitás szélsőértékei más for-
rások, valamint az energiacsatolás feltételei-
nek változása miatt jelentősen eltérhetnek a 
naptevékenység alapján várhatótól. A geo-
mágneses indexek a geomágneses aktivitás 
többlépcsős növekedését jelzik az utolsó száz 
évben. Ezen belül is kiemelten aktív időszak-
nak bizonyult az előző napciklus. Történeti 

adatokból tudjuk, hogy a naptevékenység, és 
vele együtt a geomágneses aktivitás nemcsak 
a napcikluson belül, hanem hosszabb időtá-
von vizsgálva is jelentősen változott. 

Az indukált áramok nagysága

Amint ismert, két tetszőleges felszíni pont 
között az elektromos potenciál különbségét 
az elektromos tér vonalintegrálja adja. A két 
végpontjában földelt áramvezetőben (ami 
lehet például egy csővezeték vagy egy nagy-
feszültségű távvezeték elektromos modellje) 
a potenciálkülönbség hatására áram folyik. 
Numerikus számítások és hosszú obszervató-
riumi tellurikus adatsorok azt  mutatják, hogy 
nyugodt és közepes tevékenység esetén a 
felszíni elektromos tér  nagyságrendje általá-
ban 10-3–10-2 V/km körül van. Az 1 V/km-t 

2. ábra • Egyéves aluláteresztő szűrővel transzformált napfoltszám 
és T-index adatsor az 1957−2008 időszakra
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meghaladó amplitúdó nagy mágneses viha-
rok során a sarkifényövben gyakori, de köze-
pes geomágneses szélességeken nagyon ritka. 
Az 50 V/km amplitúdó a sarkifényövben is 
szélsőségesen nagynak tekinthető.  

Az elektromos távvezetékek és az acélfalú 
csővezetékek jellemzően több száz km-es 
hosszával és 1 W körüli ellenállásával számol-
va a geomágneses indukció révén a vezeté-
kekben folyó indukált áram nagyobb viharok 
során a több 100 A nagyságrendet is elérheti.

Csővezetékeknél a földi áramok csak ott 
tudnak a rendszerbe belépni, ahol a szigetelés 
megrongálódott, vagy mesterséges földelési 
helyek vannak, mint például szivattyúállomá-
sok esetében. A földelési helyeken – a válta-
kozó áramnak megfelelően – az áram hol a 
csővezetékből a földbe, hol fordítva folyik, 
miközben az egyik félperiódusban a talajvíz-
ben disszociálódott H+ és OH- ionokból és 
a csővezeték anyagából (Fe) az anódon 
Fe(OH)2 és Fe(OH)3 (közönséges rozsda) 
képződik. A korróziós folyamat jelentősége 
a periódusidő növekedésével nő. Kritikussá 
a jelenség akkor válik, ha a periódusidő elég 
hosszú ahhoz, hogy a fémionok migrációval 
az anódtól úgy eltávolodjanak, hogy az áram-
irány megfordulásakor (a következő félperió-
dusban) oda nem jutnak vissza. Átlagos ta-
lajvízzel mint elektrolittal számolva 1 A 
egyen áram egy év alatt mintegy 10 kg vasat 
képes a csővezeték falából a földbe szállítani. 

Az ULF-tartományba eső indukált ára-
mokat a villamosenergia-átvitelben alkalma-
zott 50–60 Hz-hez képest kvázi-egyenáramok-
nak tekinthetjük. Az indukált áramok a há-
romfázisú transzformátorok földelési pont-
jain jutnak a rendszerbe, és a transzformáto-
rok részleges vagy teljes szaturációjához ve-
zetnek. A részleges szaturáció miatt irányítás-
technikai problémákat okozó felharmoniku-

sok jelennek meg, szélsőséges esetben pedig 
a transzformátor túlfűtése annak teljes tönk-
remenetelét okozza. A felharmonikusok 
meg jelenése elég gyakran megfigyelt jelenség, 
a transzformátorok leégése – mint például az 
1989. évi kanadai eset – ritka, de rendkívül 
súlyos következményekkel járó esemény.

A geomágneses viharok által indukált 
áramok hatásának vizsgálatához, továbbá a 
megfelelő műszaki védelem kialakításához és 
a tényleges veszélyhelyzetek előrejelzéséhez a 
kvalitatív becsléseken túlmenő, komplex mo-
dellre van szükség. Az európai villamosener-
gia-hálózat magas integráltságú, sok pontban 
földelt rendszer (3. ábra), ami inkább hason-
lít egy sűrű pókhálóra, mint egy lineáris 
áram vezetőre. A geomágneses tér primer 
for rásainak sokfélesége (az aurorális elektro-
jettől a gyűrűáramig) miatt elengedhetetlen 
a primer források tényleges fizikai paraméte-
reinek vizsgálata, de a felszín alatti térség 
fajlagos elektromos ellenállásának eloszlását 
is ismerni kell. Geofizikai tapasztalatok sze-
rint ugyanis a földtani tagoltság a helyi 
elektromos tereket olyan mértékben megvál-
toztathatja, hogy számításokat csak az elektro-
mos vezetőképesség egész európai litoszférale-
mezre kiterjedő modelljén lehet elvégezni.  

A geomágneses tér ULFtartományba eső 
primer forrásainak vizsgálata 

A felszín alatti rétegekben kialakuló indukált 
áramok intenzitását és fázisát (a mágneses 
változásokhoz viszonyított időbeli eltolódását) 
– adott elektromágneses (EM) forrás esetén 
– elsősorban a kőzetrétegek fajlagos elektro-
mos ellenállása és azok mélység szerinti elosz-
lása határozza meg. A magnetotellurikus 
mód szer alkalmazásakor a felszíni térváltozá-
sokat síkhullám természetűeknek tekintjük 
(Tikhonov, 1950; Cagniard, 1953), a közegmo-

dell számítása (Ádám et al., 2002) ennek 
meg  felelően történik. Ám ez az egyszerűsítő 
feltevés nem általános érvé nyű, hisz az egyen-
lítő környékén és a sar ki fényövben az egyen-
lítői és a sarki elekt ro jetek felszíni mágneses 
tere közelítőleg sem írható le síkhullámként. 

Az ULF-tartományban a mágneses tér 
fel színi változásainak elsődleges forrásai az 
ionoszférában kialakuló áramrendszerek. 
Általános ionoszferikus forrás-áramterekre 
meghatároztuk a felszíni impedanciát, azaz 
a tellurikus és a totális mágneses tér viszonyát 

3. ábra • Az európai elektromos távvezetékrendszer 
legalább 220 kV-os vezetékeinek rendszere (Viljanen et al., 2012 alapján)

a forrás geometriai sajátosságait leíró paramé-
terek függvényében. A legfontosabb geomet-
riai jellegű forrásparaméterek a következők: 
a kiterjedés, valamint az áramirányú forrás-
hullámhossz. Numerikus számításokkal 
meg határoztuk az impedanciát a felszín 
alatti fajlagos elektromos ellenállás rögzített 
eloszlása mellett. Az obszervatórium környe-
zetében érvényes közegmodellt (Ádám, 1970) 
használva, az impedanciát a forrásparaméte-
rek függvényében megjelenítve a 4. ábra 
alapján a következő megállapítások tehetők. 
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Nagy forráshullámhossz (kvázi-síkhullám) 
esetén az impedancia abszolút értéke a forrás 
kiterjedésétől gyakorlatilag független. A forrás 
hullámhosszának csökkenésével (a L hullám-
szám növekedésével) mind az amplitúdók 
aránya, mind az impedancia fázisa monoton 
csökken. Megállapítható továbbá, hogy kis 
forráshullámhosszak (nagy  L  hullámszám) 
esetén a forrás kiterjedése a térváltozások 
amplitúdójának arányát erősen befolyásolja.

Az említett MHD-hullámforrások ered-
ményeként terjedő perturbációk az erővona-
lak sajátos geometriája következtében az 
ionoszférában áramokat keltenek, és kiterjedt 

– akár globális – áramrendszereket okoznak. 
Az indukciós vizsgálatok során az MHD-
folyamatok eredményeként kialakult iono-
szferikus áramrendszerek mágnesestér-válto-
zásainak, illetve az általuk indukált tellurikus 
áramok tereinek eredőjét regisztráljuk. 

Az európai litoszféralemez geoelektromos 
modellje: EURHOM (EUropean RHO Model)

A magnetotellurika alapösszefüggése szerint 
a helyi felszíni elektromos teret a fajlagos 

elektromos ellenállás mélybeli eloszlása is be-
folyásolja. A kőzetek fajlagos elektromos el-
lenállása igen változó, azt leginkább a pórus-
térfogatot kitöltő elektrolit jellege és a kőzet 
hőmérséklete határozza meg. 

Az EURHOM az európai litoszféralemez 
térbeli fajlagos elektromos ellenállása eloszlá-
sának meghatározására olyan kvázi-három-
dimenziós modellt állít fel, amely különféle 
méretű cellákból épül fel, a cellákon belül 
pedig ún. egydimenziós (csak mélységfüggő) 
struktúrát tételez fel. A modell horizontális 
felbontásának figyelemmel kell lennie a tek-
tonikai zónákhoz kötődő legjelentősebb jól 
vezető vezetőképesség-anomáliákra, de a 
nagyobb hegyvonulatokra, kiterjedt üledékes 
medencékre, a domborzatra és természetesen 
a távvezeték-hálózat topológiájára is. A mély-
beli vezetőképesség-anomáliák magnetotel-
lurikus és geomágneses szondázásokból csak 
részben ismertek, ami további korlátot jelent 
a modell horizontális felbontására. A modell 
eltérő méretű celláit hosszúsági és szélességi 
körök választják el. Arra vonatkozóan, hogy 
az egyes cellákon belül milyen mélységtarto-

4. ábra • A felszíni impedancia modulusának és fázisának függvénye a forrás jellemző L 
hullámhosszának reciproka és a forrás G kiterjedésének függvényében, 1 mHz-es frekvencián

mányt kell alkalmazni, támpontot ad az 
elektromágneses tér abszorpciójával (behato-
lási mélységgel) kapcsolatban álló skinmélység, 
ami annak a mélységnek felel meg, ahol az 
amplitúdó a felszíni érték e-ed részére csök-
ken. Az 50−200 km mélységtartományban 
változó litoszféra-asztenoszféra határfelületen 
a fajlagos ellenállás 1 Wm-re vagy az alá csök-
ken (Ádám – Wesztergom, 2001). Az ULF-
tartományban ez olyan jelentős abszorpciót 
jelent, amely az elektromos ellenállás na-

gyobb mélységben feltételezett változásait a 
modellben érdektelenné teszi. A litoszférán 
belül legalább az üledéket és a kristályos aljza-
tot el kell választani, így az egyes cellákat 
legalább háromréteges, egydimenziós szerke-
zet tölti ki. 

Az összegzett elektromos vezetőképesség 
EURHOM alapján számított térképét mu-
tatja az 5. ábra. A modell digitális formában 
szabadon letölthető/hozzáférhető (Ádám et 
al., 2012). 

5. ábra • EURHOM – az európai litoszféralemez összegzett elektromos vezetőképessége 
(S-térképe) a felszíntől 160 km mélységig
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Az MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont soproni intézete a geomágne-
ses tevékenység statisztikai feldolgozásával, a 
térforrások elemzésével és az európai lito szfé-
ralemez elektromos vezetőképessége modell-
jének megalkotásával járult hozzá a projekt-

hez, amelynek egyes fejleményeiről Ari Vilja-
nen és munkatársai (2012) számolnak be.

Kulcsszavak: geomágneses vihar, geomágneses 
indukció, indukciós kockázat, magnetotellurika, 
EURHOM  geoelektromos litoszféramodell
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A szociális gazdaság kereteinek jogi megfo-
galmazása, közigazgatási kezelhetőségének 
megteremtése még nem került napirendre 
Magyarországon, bár a fogalmat lassan a civil 
társadalomra hivatkozások gyakoriságával 
emlegetik. Ha az „eljogiasodás” még nem 
kezdődött is el, szociális vállalkozások szeren-
csére szép számban léteznek – hogy csak a 
mezőgazdaságból merítsek: a foglalkoztatási 
célú szövetkezetektől kezdve a gazdálkodni 
igyekvő egyesületeken, leggyakrabban térségi 
turisztikai szervezeteken (TDM1) keresztül a 
helyi őstermelői piacokig, de egyes, a kölcsö-
nös hasznú civil szervezetek módjára működő 
káeftékig is. Tehát nem úgy áll a dolog ebben 
a szektorban, mint a nonprofit szervezetek 

esetében, amelyek csak a jogi lehetőség meg-
nyíltával indulhattak el negyedszázaddal ez-
előtt. Definícióképpen itt és most legyen elég 
annyi, hogy szociális gazdaság esetében min-
dig társas vállalkozásokról van szó, amelyek 
valamely égető társadalmi kihívásra adnak 
választ, így vidéken leggyakrabban a nehezen 
foglalkoztatható emberek önszerveződésre 
képesítését és értelmes munkához jutását 
tűzik ki céljukul. További definiálással és 
pontos modellezéssel jobb megvárni a szektor 
jogi konstitúcióját, eladdig amolyan haszná
latkonstrukciók segítségével vehetjük sorra a 
mezőgazdasággal kapcsolatos fellelhető tipi-
kus eseteket, igyekezve gazdaságszociológiai 
szövegösszefüggésbe helyezni azt a tartalmas 
trendet, amelyet képviselnek. Ez a tanulmány 
arra is vállalkozik, hogy a tudomá nyos átte-
kintés mellett rámutasson a legkézenfekvőbb 
közpolitikai következtetésekre is.

Közvetlen értékesítés

A közvetlen értékesítés közkeletű meghatáro-
zása szerint itt a kereskedelem kikapcsolásáról 

1 A helyi és térségi turisztikai szervezetek termékfejlesz-
téssel (például túraútvonalak kitáblázása), turisztikai 
információs rendszerek működtetésével, marketinggel 
és szemléletformálással, infrastruktúra-fejlesztéssel fog-
lalkoznak, összefogják az érdekelt szereplőket. Feltűnő, 
hogy a vidéki szociális gazdaság e szervezetei gyakran 
egyesületi formában működnek, és főtevékenységi 
körükben gazdálkodnak, márpedig egy civil szervezetnél 
ez félreértés, erre találták ki a szociális vállalko zásokat.

Tanulmány


