
Közösségi gazdálkodás
Kulcs a kistelepülések életben maradásához

A szegénység, s benne a gyermekszegénység átfogó, tartós enyhí-
tése falusi és kisvárosi környezetben nem lehetséges közösségi helyi
gazdaság kiépítése nélkül. Léteznek törekvések Magyarországon is
a közösségi gazdálkodás bevezetésére, és néhány kistelepülésen
tudtak is valamiféle működőképes, helyenként piaci alapon is fenn-
tartható helyi gazdasági rendszert létrehozni.

Problémafelvetés

Tanulmányom alapfeltevése az, hogy a mélyszegénység, s benne a gyer-
mekszegénység által leginkább érintett falvakban, kisvárosokban, vá-
rosrészekben a szegénység enyhítéséhez, az esélyegyenlőség tartós nö-
veléséhez nem elegendők önmagukban sem a szociálpolitikai, sem az
oktatási, sem az egészségügyi fejlesztések, hanem azokat ki kell egé-
szíteni a közösség számára nyitott, a szegénységben élő családokat is
megszólítani, befogadni képes helyi gazdaságfejlesztési kezdemé-
nyezésekkel. Önmagában az értékteremtő munkavégzés, illetve a he-
lyi közösségi gazdasághoz való csatlakozás ugyanis egyrészt hatéko-
nyan képes segíteni a közösség megerősödését, a leszakadt családok
társadalmi integrációját, másrészt az ily módon megszerezhető plusz
jövedelmek képesek megerősíteni a családok anyagi helyzetét, ami pél-
dául a szociális munka eredményeire is pozitív hatással lehet.

Az adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottság Magyarország
kistelepülésein még az uniós átlagban igen alacsony országos szinttől
is — helyenként igen jelentősen — elmarad, míg a tartós munkanél-
küliség, s vele együtt a — helyenként nagyon mély, kilátástalan —
szegénység a lélekszám-arányuknál jóval nagyobb mértékben „szo-
rult be” ezekbe a falvakba, kisvárosokba. És ma már nemcsak a beje-
lentett álláshelyek hiányoznak ezekből a térszínekből, hanem a ki-
egészítő jövedelmet biztosító egyéb tevékenységek is, mint például a
háztáji mezőgazdasági termelés. Az eddigi tapasztalatok alapján ön-
magában sem a piaci, sem az állami szféra — bár a kiterjedt közfog-
lalkoztatási programnak vannak eredményei — nem tudta és nem
tudja hatékonyan és maradandóan orvosolni ezt a problémát, hisz az
ország kisebb falvai és az általuk összefüggően lefedett vidéki térsé-
gek folyamatosan szegényednek, ezzel párhuzamosan egyre súlyo-
sabb társadalmi problémák színtereivé válnak, egyre több, a maradék
közösségi kohéziót is szétziláló feszültség halmozódik fel bennük.

A probléma súlyát az úgynevezett szegénységi kockázati index 2011.
évi értékeivel érzékeltetem. Ez a módszertan azt mutatja meg, hogy
nagy eséllyel mely településkörben számíthatunk a szegénység, az
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alacsony foglalkoztatottság, és általában véve súlyos társadalmi prob-
lémák jelenlétére. A szegénységi kockázati index 10 kategóriába so-
rolja be az ország településeit olyan indikátorok együttes eloszlása
alapján, mint például a lakosság iskolázottsága, a településen élők fog-
lalkoztatottsága és adófizetési volumene, demográfiai viszonyok, gyer-
mekvédelmi támogatások gyakorisága. E komplex fejlettségi muta-
tó szerint azok a települések, amelyeken a legnagyobb kockázata van
a lakosság tömeges, nagyarányú elszegényedésének, illetve ahol a leg-
nagyobb arányban sérültek a piacgazdaságban való versenyképes rész-
vételhez szükséges társadalmi és gazdasági struktúrák, tömegesen
vannak jelen Észak- és Északkelet-Magyarországon, az ország kele-
ti határvidékein, és vannak a teljes Dél-Dunántúlon. Természetesen
e települések között is léteznek differenciák: a településnagyság, az
adott járás településhálózata, nagyvárosok, főutak közelsége, a ter-
mészeti környezet adta lehetőségek, az adott település lakosainak de-
mográfiai jellemzői, a családok gazdasági hagyományai, termelési kul-
túrája mind-mind hatással vannak a helyben tapasztalt szegénység
természetére és az esetleges kilábalás, jövőépítő fejlesztés lehetősé-

1Budapest nem szerepel
a vizsgálatokban.
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1 108 9620,2 1038978 1083187 8220 0,79

2 273 4606,5 1257563 1292238 14639 1,16

3 481 4015,3 1931352 1971890 30781 1,59

4 366 2479,9 907635 902569 17004 1,87

5 351 2372,2 832640 818746 30475 3,66

6 454 1779,6 807930 785736 37066 4,59

7 324 1524,5 493933 476981 32313 6,54

8 399 1341,4 535227 514494 47459 8,87

9 190 1139,2 216449 206779 32857 15,18

10 207 786,7 162839 155968 44136 27,10

Összesen 3153 2595,8 8184546 8208588 294950 3,60

1. TÁBLÁZAT: A SZEGÉNYSÉGI KOCKÁZATI CSOPORTOK FŐBB ADATAI1
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geire. A szegénységi kockázati index értékei szerint mintegy 400 olyan
település van ma Magyarországon (1. táblázat), ahol egész egysze-
rűen a település puszta túléléséhez, illetve a közösség teljes kire-
kesztődéséhez vezető folyamatok megállításához rendszer-szintű be-
avatkozásokra van szükség. A súlyosabb problémák megelőzése
érdekében, illetve területfejlesztési szempontok alapján ezeket a prog-
ramokat ugyanakkor érdemes lehet a már nehéz helyzetben lévő, je-
lentősen sérült, de még valamiféle társadalmi és gazdasági aktivitást
mutató településekre is kiterjeszteni — ennek a folyamatnak lehet el-
sődleges érintettje a 8-as kóddal jelzett, szintén 400 elemű településkör.

A legszegényebb településeken (9-es és 10-es kód) mintegy 360–
380 ezer ember lakik (1. táblázat), akiknek túlnyomó többsége nagy
valószínűséggel vagy közvetlenül mélyszegénységben, vagy erős
veszélyeztetettségben él abból a szempontból, hogy nem tud stabil
egzisztenciát kiépíteni magának. A 8-as csoport ugyanakkor to-
vábbi bő félmillió embert foglal magába, köztük szintén nagy
arányban mélyszegénységben élőkkel.

E településkör foglalkoztatási problémáit jellemzően nem képe-
sek még csak részben sem megoldani a közelükben lévő városok: a
városokban is visszaszorulóban van a képzetlen munkaerőt igénylő
termelés, illetve épp az ilyen gazdasági szektorok vannak leginkább
kitéve az export-lehetőségek, és átfogóan a világgazdaság ingado-
zásainak. A lehetőségeket tovább szűkítik a relatíve magas üzem-
anyagárak; alapprobléma a közösségi közlekedés kisfalvakat érintő
visszaszorulása, a hálózat ritkulása és az ingázási intenzitás/poten-
ciál gyengülése. Az ingázási kényszer kiküszöbölésével, leginkább
egy jól működő bérlakás-szektor létrehozásával a képzetlen mun-
kaerőt a mainál nagyobb arányban lehetne foglalkoztatni a nagyobb
városokban, ez azonban csak közép- és hosszútávon érvényesíthető
eszköz, ami önmagában nem is jelenthet teljes körű megoldást.

Egy 2012–2013. évi vizsgálat eredményei szerint (2. táblázat2)
2004–2011 között a piaci beruházások mindössze 2,3 százaléka ér-
kezett a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségekbe, miközben
e kistérségekben közel egy millió ember, az ország lakosságának 10
százaléka él. Ez a beruházási aktivitás nemhogy gazdasági fordu-
lathoz kevés, de még ahhoz is, hogy valamiféle jövedelmi, élet-
színvonalbeli stabilitást hozzon ezekbe a perifériális térségekbe. Te-
kintettel a hosszú vizsgálati időszakra, joggal vonhatjuk le azt a
következtetést, hogy a piaci szereplők viselkedése, a piaci beruhá-
zások terén a jövőben sem várhatunk fordulatot: a perifériák ke-
vésbé értékesek a versenyszféra számára, így nemigen várható,
hogy tömegesen jelennek majd meg befektetések ezekben a térsé-
gekben, és adnak tömegesen munkát az ott élő embereknek. Így tu-
lajdonképpen két út marad a leszakadó térségekben élők előtt: vagy
elköltöznek a gazdaságilag jobb státuszú térségekbe, vagy igye-
keznek a helyi erőforrásaikat a mainál jobban hasznosítani, és a
helyi gazdaságfejlesztés eszközrendszerének segítségével stabili-
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zálni a helyzetüket. Egy újragondolt, átalakított vidékpolitikának
vélhetően ez utóbbi lehetne a fő feladata: segíteni a helyi gazda-
ságfejlesztést, s ezzel csökkenteni a szegénységet.

A legmagasabb szegénységi kockázatokat hordozó falvak jellem -
zően alacsonyan iskolázott és nagy arányban cigány származású
lakosainak tehát helyben kellene munkát biztosítani, mégpedig rö-
vidtávon, vagyis olyan eszközöket kell definiálnunk, amelyek né-
hány hónapon vagy egy éven belül működésbe hozhatók, hatásaik
azonnal jelentkeznek, és fenntarthatóságuk is tervezhető. Ezeket az
eszközöket a nagyüzemi mezőgazdasági szektor átalakítása (pro-
filváltása) is szolgáltathatná, de ez ismét csak nem rövid-, hanem leg -
alább középtávú beavatkozásokat igényel, ami az akut problémák
kezelésében most nem járható út. Mindezzel együtt nem állítom,
hogy ezt az átalakítást nem kellene azonnal megkezdeni, és a kö-
zéptávon várhatóan adódó lehetőségekkel nem kellene már a rövid -
távú beavatkozások során számolni.

Elvi megoldás: a szociális (közösségi) gazdaság

A fent bemutatott települések foglalkoztatási gondjaira tehát vi-
szonylag gyors és hatékony megoldást kell találni. Ennek a megol-
dásnak a kereteit a helyi gazdaságfejlesztés elméleti alapvetései és esz-
közei jelölhetik ki, amelyek közül tapasztalataim szerint a szociális
(közösségi) gazdaság kiépítése alkalmazható legszélesebb körben a
mai jogszabályi és forrásszerzési lehetőségek között.

A helyi gazdaságfejlesztés eszközeinek tekinthetők az alábbiak:
helyi termékek (fejlesztése);•
helyi „pénz”, helyi csereeszközök bevezetése;•
helyi alternatív energia, kisközösségi autonóm energiaellá  tás•
kialakítása;

Helyi
gazdaságfejlesztés
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A támogatások százalékos megoszlása a kistérség típusa szerint, 
2004–2011

2. TÁBLÁZAT:
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helyi vállalkozások fejlesztése;•
méltányos turizmus, helyi fesztiválok, közösségi rendezvények;•
aktív közösségfejlesztés és jelenlét-típusú, telepi szociális•
munka.

Az 1990-es évek végére felerősödő munkanélküliségi hullám —
illetve a formális gazdaság cselekvési képtelensége a folyamat leál-
lítására — hívta életre Magyarországon a szociális gazdaságot, s já-
rult hozzá elterjedéséhez. A szociális gazdasági kezdeményezések
általános jellemzői:

lokális szinten működnek, a köz- és a piaci szektor között,•
de a közösség érdekében;
a magáncégek és állami intézmények által kielégítetlenül ha-•
gyott helyi szükségletekre reagálnak;
új munkahelyeket, de legalábbis új, többlet munkavégzést•
teremtenek;
jövedelmet generálnak és az a céljuk, hogy idővel önfinan-•
szírozóvá váljanak;
a bevételeik között a magánfinanszírozás is bizonyos mér-•
tékben megjelenik;
célcsoportjukba tartoznak a tartós munkanélküliek, az elhe-•
lyezkedési nehézséggel küzdő pályakezdő fiatalok, a szoci-
ális beilleszkedési zavarokkal küzdő személyek, a szegé-
nyek, illetve mindezen személyek csoportjai, közösségei, az
általuk lakott települések.

Ez a gazdasági forma jellemzően a társadalom törékeny szerep-
lőinek ad segítséget munkalehetőségeik megteremtésével, valamint
szociális szolgáltatások minél szélesebb körű biztosításával.

Ily módon a szociális gazdaság megnevezésében a „szociális” jel-
zőt nem szabad félreérteni, az nem valamiféle jótékonykodást jele-
nít meg, hanem a közösség érdekében végzett, közösségi természetű
gazdálkodást.3 Mint minden gazdasági tevékenység, a szociális gaz-
dasági kezdeményezések is csak akkor tarthatók fenn, ha profitot
termelnek, pontosabban, ha nem termelnek veszteséget (legalább a
„pozitív nullát” elérik). Ugyanakkor a profitelvárások nem minden -
áron valók, nem írják felül az emberiességi szempontokat, és nem
hagyják figyelmen kívül a közösség érdekeit. Sőt: elsősorban azokat
tartják szem előtt. Ezt a gondolkodásmódot emelte ki Ferenc pápa is
egy 2015. év eleji beszédében, amikor az Olasz Szövetkezetek Szö-
vetségének mintegy 7000 tagjával találkozott: „Ha a szövetkezeti
gazdaság hiteles, akkor erős társadalmi szerepet vállal magára. Moz-
dítsátok elő a becsületesség gazdaságát! Az igazi gazdaságot arról
lehet felismerni, hogy csak a közjót veszi figyelembe.”4

Hazai tapasztalatok

A szociális gazdaság valamiféle bevezetését több program is célozta
már Magyarországon, leginkább az EU forrásait felhasználva

A szociális gazdasági
kezdeményezések

jellemzői

Gazdaság és közjó

3Az angol „social
economy” tartalmilag

helyes fordítása inkább
„közösségi gazdaság”

lenne.

4Idézet Ferenc pápának
az Olasz Szövetkezetek
Szövetségéhez intézett

beszédéből,
2015. február 28.

http://www.magyarkurir.hu
/hirek/ferenc-papa-az-
igazi-gazdasag-kozjot-
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(PHARE, EQUAL, HEFOP, ROP, TÁMOP különböző konstrukciói).
Ezek — mindamellett, hogy több értékes helyi programot végigvit-
tek — áttörést nem tudtak elérni a szektor fejlesztését illetően, külö-
nösen nem a kisfalvak esetében. Korábban tisztán hazai költségvetési,
ma már EU-s forrásokkal vegyített konstrukciókban ugyanakkor
olyan programok, kezdeményezések is azonosíthatók, amelyek kife-
jezetten a falvakat célozták meg, és hátrányos helyzetű családokat kí-
vántak jövedelemhez, illetve munkához juttatni a mezőgazdaságban.
A legismertebb és legnagyobb múlttal rendelkező akció ezek közül a
szociális földprogramok rendszere, amelyik 1992 óta folyamatosan
támogatja kisebb összegekkel a szóban forgó településeket. Emellett
a ma már nem létező különféle decentralizált területfejlesztési forrá-
sok finanszíroztak főleg infrastrukturális fejlesztéseket falvakban,
amelyek a helyi közösségi gazdálkodást tudták támogatni. Meg kell
említenünk a Dél-Dunántúl bő fél évtizeddel ezelőtti komplex mun -
ka erőpiaci programját, a Sorsfordító-Sorsformáló programot, amelyik
már célzottan mezőgazdasági közösségi gazdálkodást kezdett el — a
megfelelő képzéssel kombinálva — kiépíteni mintegy 30 faluban. Ma-
napság pedig a Start-munka program kínálhat olyan eszközöket kis-
települések számára is, amelyek segítségével elindulhat a közösségi
gazdálkodás, és képes lehet az adott falu új pályára állni. Summa
summarum, a közösségi gazdálkodás szélesebb körben nem honoso-
dott még meg az országban, mégis van több sikeres helyi program,
amelyek eredményeit, tapasztalatait érdemes tanulmányozni, és ame-
lyek akár közvetlenül követendő példát is jelenthetnek.5

Hogy csak viszonylag kevés településen tudtak a szociális gaz-
daságra szánt források az elmúlt két évtizedben maradandó hatá-
sokat kiváltani és valamiféle működőképes, helyenként piaci alapon
is fenntartható rendszert létrehozni, annak az az alapvető oka, hogy
korántsem egyértelmű, miként is kell hátrányos helyzetű települé-
sen, hátrányos helyzetű emberek számára értékteremtő (mezőgaz-
dasági) programot létrehozni, ami a helyi közösség érdekében, kö-
zösségi alapon működik. Ez ugyanis egy rendkívül összetett, széles
körű és mély szakértelmet, empatikus készségeket és határozott tár-
sadalmi felhatalmazást kívánó cselekvési folyamat, amelyiknek ha
csak egy eleme is hiányzik a helyi rendszerből, akkor az adott prog-
ram jó eséllyel megbukik.

A működőképesség feltételei

A legismertebb, működőképes programok többsége esetén szinte
kizárólag mezőgazdasági értéktermelésről beszélhetünk, vagyis a
helyi program vezetésének értenie kell a mezőgazdasághoz. Másrészt hát-
rányos helyzetű embereket kívánunk alkalmazni, ami jelentős szo-
ciális érzékenységet és szakértelmet feltételez, ily módon tisztában kell
lenni a szociális munka és közösségfejlesztés alapjaival, és folyamatosan
végezni is kell aktív közösségfejlesztést. Harmadrészt pedig felké-

Szociális
földprogramok,

Start-munka program

5Az Úton lévő falvak című
kötetünk első és második

része (Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, Buda-

pest, 2013 és 2014) ilyen
települési törekvéseket,

programokat mutatott be
alapvetően olyan céllal,

hogy bátorítsa a változta-
tási igényeket és szándé-

kokat, és szemléleti
alapokat adjon azokhoz.

Mindemellett persze
kordokumentumnak is

szántuk írásainkat,
rögzítve bennük, hogy hol

tart ma a magyar vidék,
és milyen kihívásokkal

néz szembe.
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szültnek kell lenni az elérhető támogatási források megszerzésére, fogadá-
sára és hatékony elköltésére. És mindhárom alrendszeren belül számos
egyedi esetet, problémát kell kezelni, megoldani úgy, hogy közben
a vezetés nem veszíti el a lényegi fókuszpontot, vagyis azt, hogy
teljes programban, rendszerben kell gondolkodni, és mindent e
rendszer építése szempontjából kell értelmezni.

Nincsenek receptek arra vonatkozóan, hogy egy-egy ilyen helyi
közösségi falugazdasági programot miként is kell létrehozni és mű-
ködtetni. Több adaptációs feltételt azonosítottunk már eddigi mun-
kánk során; ezek a következők:

A helyi közösség megerősítése: közösségi gazdálkodás a cél, kö-•
zösségfejlesztés, a családokkal végzett szociális munka, lelki
megújulás nélkül nincs szociális gazdaság;
Rendelkezésre álló földterület: többnyire kertészeti gazdálko-•
dásról és állattartást szolgáló takarmánytermesztésről be-
szélünk, aminek van földigénye;
Helyi vezető feladatvállalása: ma általánosan a polgármester az•
a szereplő, aki képes felvállalni egy ilyen kezdeményezést,
de lelkészek, egyházi és civil szervezetek szintén jelentős ha-
tékonysággal lehetnek képesek közösségi gazdálkodási
programokat építeni és vezetni;
Vállalkozó önkormányzat: mivel a nagyüzemi mezőgazdaság•
nem vállal felelősséget a közösségért, egyéb piaci szereplők
pedig alig találhatók a falvakban, a program elindítását az ön-
kormányzatnak kell vállalnia, akár a helyi szociális szövetke-
zettel, akár saját nonprofit gazdasági társaságával együttmű-
ködésben (önkormányzat is alapíthat szociális szövetkezetet);
Állami segítség — fenntarthatóság: a közösségi gazdasági prog-•
ramok tőkeszegények, önfenntartóvá csak állami támogatá-
sok révén, 5–10 év alatt válhatnak;
Fejlesztési központ: forrásszerzési és -felhasználási kapacitá-•
sokat kell fejleszteni a falvakban, akár a civil szféra, szociá-
lis szövetkezetek, akár különféle állami szervek és önkor-
mányzati társulások bevonásával;
Folyamatos tanulás, megújulás és innováció: a közösségi alapú•
gazdaság alaptulajdonságai nem térnek el a gazdasági vál-
lalkozások alapelveitől, vagyis itt is profitra kell törekedni,
aminek eléréséhez folyamatosan fejleszteni kell, új piacokat
kell felkutatni, tudást, kapcsolatrendszert, szakértelmet kell
felhalmozni stb. Csak épp a profit a közösséget szolgálja, és
nem elsősorban magánérdekeket.

Tapasztalataink szerint vannak olyan termékek, amelyeket el-
szegényedett, földrajzi és társadalmi periférián lévő településeken,
térségekben is elő lehet rentábilisan állítani, csak a termelésre plusz-
költségek rakódnak. Például mivel nem optimálisak a telephely el -
érhetőségi viszonyai, több lesz a szállítási költség, a munkaerő be-
tanítására és a munkahelyen való benntartására is több idő és

Adaptációs feltételek

Pluszköltségek
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energia kell, sőt külön programot kell fenntartani szociális munká-
sok finanszírozásával azért, hogy a vállalkozás humán oldala mű-
ködni tudjon. De aki közösségi gazdaságot épít, az ezeket a plusz-
költségeket tudatosan vállalja, és beépíti az üzleti tervébe. Míg egy
normál vállalkozás nagy valószínűséggel a profit maximalizálására
törekszik, és nincsenek társadalmi céljai, addig egy közösségi, tár-
sadalmi vállalat a piaci bevételeiből közösségi, társadalmi célokra
is költ a profit terhére.

Összességében több úton is elindulhat egy-egy falu, ha saját jö-
vőjét a helyi gazdaságfejlesztés eszközrendszerének felhasználásá-
val is igyekszik biztosítani. A teljesség igénye nélkül itt csak néhány
megoldást nevezek meg, ugyanis a helyi gazdaságfejlesztés szem-
pontrendszere és módszertana igen szerteágazó, és egy-egy egy-
szerűbbnek tűnő kezdeményezés vagy közösségi beavatkozás mö-
gött is számos megfontolásnak és sok-sok szervező munkának kell
állnia. Úgy látom, minden településnek érdemes arra törekednie,
hogy a helyben meglévő, a lakosság vagy a közösség tulajdonában
lévő erőforrások minél teljesebb mértékben hasznosítva legyenek,
és a termelés, a gazdálkodás kultúrája az egész település életét át-
szője. Elsődleges fontosságú, hogy a családok jelentős része igye-
kezzen valamiféle gazdasági tevékenységet folytatni önállóan, saját
felelősségére, mert piacgazdasági körülmények között csak ez a
szemlélet biztosíthatja a település megmaradását. Ahol erre lehető-
ség és nyitottság van, mindenképpen érdemes gazdaprogramokat
indítani, hogy azok a családi gazdaságok, amelyek esetleg saját ma-
gukat is nehezen látják el, de munkát szinte biztosan nem adnak
egy helybélinek sem, igyekezzenek innovatívabb, több jövedelmet
termelő, feldolgozásra építő tevékenységeket összeszervezni, ezál-
tal munkahelyeket teremteni. Egy-egy nagyobb, a kisvállalkozási
méretet esetleg meghaladó beruházást is érdemes lehet megvalósí-
tani, és olyan üzemet építeni, amiben a jobb képességű helyi lako-
sok munkához tudnak jutni. Semmiképpen sem tartom jó megol-
dásnak azt a helyzetet, amikor kizárólag az önkormányzat vállalja
magára a közösségi célú, helyi érdekeket szolgáló gazdálkodás
megszervezését, mert egy ilyen „közösségi üzem” a legritkább eset-
ben lehet csak önfenntartó. Az ilyen kezdeményezések szinte min-
den esetben az ingyenesen elérhető közfoglalkoztatási státuszokra
építenek, és azt a jelentős piaci előnyüket igyekeznek kihasználni,
hogy nincsenek bér- és járulékterheik. Ennek az állam által biztosí-
tott eszközrendszernek, amit a közfoglalkoztatás jelent, csak egy-
fajta ugródeszkának szabad lennie, aminek közvetlen vagy közve-
tett felhasználásával az adott falu átáll egy másfajta működési
módra. Az önkormányzatok, és különösen a legszegényebb falvak
túlnyomó többségének ugyanis nincs és belátható időn belül nem
is lesz se annyi földje, se annyi egyéb termelési eszköze, hogy mint -
egy faluvállalatként versenyképes és fenntartható módon önmaga
tudná megoldani a helyi munkanélküli lakosság hosszú távú fog-

Szempontok
és megoldások
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lalkoztatását. Ahhoz viszont lehet már most is elég eszközük, hogy
ösztönözzék a lakosságot a termelésre, a vállalkozásra, lehetőséget
teremtsenek az információ- és árucserére, és ösztönözzék helyi ter-
mékek megszületését és piacra jutását. Stabil, bért és járulékot fizető
munkahelyek természetesen ezeken a módokon nem fognak töme-
gesen keletkezni, legalábbis rövidtávon biztosan nem, de meggyő-
ződésem, hogy minden település esetén érdemben lehet csökkenteni
a külső tényezőktől való függést, lehet megélhetési alternatívákat
nyújtani, és ami teljesen biztos: ilyen természeti adottságok mellett,
mint amelyek Magyarországot jellemzik, teljességgel indokolatlan,
hogy akár csak egyetlen család is éhezzen az ország bármelyik falu-
jában. Bár elképzelhető, hogy e probléma megoldásához már nem
elegendők a közösségi erőfeszítések, hanem az erőforrások lega-
lább részbeni újraosztására is szükség van; ha minden településen
közösségi tulajdonban lenne cca. 50–100 hektár termőföld, a gyer-
mek éhezés, a nyomor, és a közösség teljes kiszolgáltatottsága biz-
tosan megszüntethető lenne.

És még egy további szempont: mindenkinek — beleértve az ál-
lami és önkormányzati intézményeket, a civil szférát, a gazdaság
profitorientált szereplőit, a kutatóintézetekben, egyetemeken, il-
letve különféle tanácsadó cégeknél dolgozó, magasan képzett szak-
embereket — közvetlen felelősséget kell vállalnia a falvak, és álta-
lában a vidék új, önfenntartó útjainak kiépítésében, az ott élők
életminőségének javításában, máskülönben még évtizedekig cik-
kezhetünk a magyarországi gyermekszegénység meglétéről.

Két falu közösségi programjának bemutatása

Tanulmányom befejezéseként két falu közösségi programját muta-
tom be röviden, csak a lényegi elemekre koncentrálva. Az egyik te-
lepülés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 800 fős Rozsály, az or-
szág legkisebb nagyközsége, a másik pedig a Tolna megyei, 1000
fős Gyulaj. A két falu igen távol fekszik egymástól, mégis sok te-
kintetben nagyon hasonló utat jártak be az elmúlt évtizedekben, és
hasonló eszközökkel is küzdenek fennmaradásuk és az ott élők bol-
dogulása érdekében. Mindkét településen a helyi önkormányzat
vállalta fel a települési gazdaság megújítását és a közösség egyben
tartásának sokszor igen fáradtságos feladatát. Rozsály már az 1990-
es évek elején az önfenntartás kiépítésének útjára lépett: az önkor-
mányzat megtartott körülbelül 90 hektár termőföldet, amin folya-
matosan gazdálkodnak azóta is. A faluban nincsenek nagybirtokok,
így a gazdálkodó rozsályi családokkal együttműködve tud zajlani
a program. Gyulaj ellenben még csak 6–7 éve építi a maga közös-
ségi gazdaságát, néhány hektárnyi belterületi kertben kezdve el a
gazdálkodást. A használt földek mennyisége ma sem több 15 hek-
tárnál, viszont már működik kis húsfeldolgozó és savanyítóüzem
is, és önálló termékfejlesztés zajlik. Gyulajon a családi gazdaságok

Közvetlen
felelősségvállalás
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szinte fellelhetetlenek, a falu bő 3000 hektáros határát egyetlen vál-
lalkozás tartja kézben. Az alábbiakban e két falu programját fogla-
lom össze néhány pontban.
1. Rozsályban a „helyi hős” szerepét Sztolyka Zoltán polgármester tölti

be, ugyanakkor fontos, hogy nem egyedül dolgozik. Segítői kö-
zött ott van a helyi alapítvány vezetője, ott van édesapja, aki a ko-
rábbi polgármesteri széket a gazdasági udvarra cserélte, hiszen
ma már onnan irányítja a feladatokat. Rajtuk kívül találunk még
néhány szakembert, akik pályázatírástól szociális ügyeken át a ter-
melésig segítik előrébb a falut. Nem utolsósorban említendő Zol-
tán felesége, Ildikó, aki a gyermekeik nevelése mellett a közösség
összekovácsolásában vállal kisebb-nagyobb szerepeket. A kulcs-
emberek megléte azért fontos, mert a jó feladatleosztásnak kö-
szönhetően mindenki ismeri felelősségi körét, gyakorlatilag adott
esetekben a polgármester jelenléte nélkül is tud működni a tele-
pülés. A faluközösség részéről megvan a bizalom: tősgyökeresek,
ismerik a helyi viszonyokat és már a munkában is bizonyítottak.

Gyulajon ugyanez a helyzet: a program motorja Dobos Ká-
rolyné polgármester asszony, akit a helyi Hetedhét Határ Szoci-
ális Szövetkezet igazgatóságának elnöke és a szövetkezet tagjai,
a helyi alapítvány vezetője, a szociális munkát és a közösségi
házat irányító szakemberek, és az iskola igazgatója segít napi
munkájában. E szakemberek felelőssége is a fejlesztési források
becsatornázása Gyulajra, a napi feladatellátás biztosítása, és a to-
vábblépési irányok folyamatos tervezése.

2. Van föld és eszköz. Rozsályban csaknem 90 hektár önkormányzati
területen folyik a termelés, saját gazdasági udvarral rendelkezik
az önkormányzat. A műveléshez szükséges mezőgazdasági gép-
park is rendelkezésre áll a kombájntól a kapáig. Mindezt a rend-
szerváltás utáni faluvezetés előrelátásának köszönheti a mai Ro-
zsály. Ugyanis a gazdasági udvar a volt téesz udvara, a területek
a volt téesz földjei, a gépeket, eszközöket és épületeket folyama-
tosan karban és termelésre készen tartották.

Gyulajon — mint ahogy már írtam — jóval kevesebb föld áll az
önkormányzat rendelkezésére, azonban így is kiterjedt közfog-
lalkoztatási program működik a faluban. A Start-munka prog-
 ramnak köszönhetően Gyulaj is rendelkezik a legszükségesebb
gépekkel, vannak a falunak gazdasági épületei, és már kisebb
üzemeket is képesek voltak építeni és működtetni.

3. Mindkét faluban éves tervezési folyamat eredménye, hogy miből,
mennyit és hogyan termelnek meg. Alapvető szempont, hogy a
közkonyha szükségletét ellássák, amit immár 100 százalékban
helyi zöldség és sertéshús tesz ki. A tervezés során időjárási, ter-
mésmennyiség és minőségi kockázattal is számolnak.

4. Széleskörű termelési struktúra jellemző, más szólva mindent ter-
melnek, ami ezeken a földeken terem: Rozsályban alma, szilva,
meggy, dió, retek, karfiol, karalábé, napraforgó, retek, bab a jel-

Rozsály és Gyulaj
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lemző, míg Gyulajon a takarmány- és kertészeti növények mel-
lett megjelent a gyógynövénytermesztés is. Rozsályban a 60–70
darab között mozgó sertésállományt a helyi vágóponton fel tud-
ják dolgozni, van néhány tehén, és a munkába besegítenek még
a pónilovak is. Nem csak élelmiszert termelnek meg, hiszen már
a nyesedéket, vesszőt sem hagyják kárba veszni, amit telepített
energiafűzzel kiegészítve fűtési céllal — ami adott esetben lak-
hatási támogatást is jelenthet — használnak fel. Gyulajon a kö-
zösségi sertésállomány már meghaladja a száz darabot, szintén
helyi feldolgozást szolgálva.

5. A közösségi munkának értéke van mindkét faluban. Mindenki tudja,
hogy távol vannak mindentől, és azt, hogy mennyire magukra
vannak utalva a fennmaradást tekintve az emberek. Így egyfajta
belső motiváció is adódik a közös munkára, együttműködésre.
Gyulajon a lakosság túlnyomó többsége nagyon szegény család-
ban él, így a rendszeres szociális munka és közösségfejlesztés a
helyi gazdaság építésének is kulcseleme. A falu közösségi házat
üzemeltet, ahol a szociális tanácsadás mellett az gyermekek sza-
badidejének értelmes eltöltését szervezik a szociális munkások.

6. Az emberek kötődése a faluhoz mindkét helyen sok mindennek az
alapja, s valahol ennek köszönhető, hogy sok pénz, érték is a
falun belül marad. Ez közvetlenül a közfoglalkoztatásnak, a hely-
ben megtermelt élelmiszereknek, háztájik segítésének köszön-
hető, illetve a helyben olcsóbban vásárolható helyi termékek is
ösztönzik a lokális gazdaságot.

7. Fiatalokra való építkezés nemcsak elképzelés Rozsályban, hanem
van is kire építeni. Örömmel számolt be a polgármester, hogy
aránylag magas a 20–30 éves korosztály jelenléte a faluban, sőt —
hazai és határon túli — beköltözők is akadnak, akik ma már
egyre inkább a közösségben is megtalálják a helyüket, nem csak
házakban a lakhelyüket. A városokban tapasztalható tendencia
kissé aggasztja a vezetést: egyre később vállalnak csak gyereket
a fiatalok, ami éveken belül meg is felezheti az óvodás, kisisko-
lás korosztályt. A fiatalok közösségbe szerveződését is fontosnak
tartja az önkormányzat, igyekeznek ráébreszteni őket, hogy a te-
lepülés jövője tőlük függ. Elkülönített pénzösszeget ajánlottak
fel számukra saját ötleteik megvalósítására.

Gyulajon ugyanígy nagyon magas a fiatalok lakosságon be-
lüli aránya, így a falu vezetésének egyik fő feladata, hogy esélyt
adjon a fiataloknak a helyben maradásra, a boldogulásra. A szo-
ciális szövetkezet minden gazdasági tevékenységbe igyekszik
bevonni őket, az önkormányzat lakhatási programot fog indítani
számukra, a közösségi ház a napi gondjaikat igyekszik megol-
dani, a Máltai Szeretetszolgálat pedig sport- és zenei programot
indított a faluban, amire alapozva 2015 őszétől átveszi működ-
tetésre Gyulaj óvodáját és általános iskoláját.
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