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B artal A nna M ária

Szociális + föld + program  = szociális földprogram ?1

„Akik így benne vagyunk és néhányszor rájövünk arra, 
hogy ez most nem olyan eredményes, 

mint ahogy akartuk, akkor mindig azzal hasonlítjuk 
össze, hogy mi volt a szándék és mi lett az eredmény.“

(Rajki Tóth László, Sarkad, 1997. novembere)

Az elmúlt hat évben sokfajta félreértés lengte körül a szociális földprogramokat. 
Ezek különösen a napi sajtóban kaptak erőteljes visszhangot egy-egy botrányszagú 
eset ürügyén, de mind az agrár, mind a szociális szakmában is változó volt megíté
lésük. Voltak akik szövetkezet-ellenes politikának fogták fel. Mások az újratéesze- 
sítést látták benne, csak nem szövetkezeti, hanem szociális formában. Egyesek egy
szerűen csak „cigány programnak“ titulálták, míg megint mások már magát az ötle
tet is képtelenségnek tartották, hogy a földet vállalkozás helyett szociális támoga
tásként adják oda a hozzá nem értőknek. Ezen szélsőséges vélemények ellenére az 
elmúlt fél évtized bizonyította, hogy a szociális földprogramok több-kevesebb si
kerrel működőképesek, és egyik megoldási formája lehet a szociális feszültségek 
enyhítésének. Ugyanakkor a programok jelenlegi és jövőbeni működése, hatéko
nyabb irányítása igényli bizonyos szakmai problémák megtárgyalását.

A szociális földprogramok megszervezésének gondolata a társadalmi és gazda
sági rendszerváltozást követő szociális feszültségek, a kiéleződő területi egyenlőt
lenségek kezelésére létrehozott szociális válságkezelő programokhoz kapcsoló
dott 1991-ben. Az első földprogramok 1992-ben Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg

1. A dolgozat megírásánál Szerafm József. Szociális földprogram a 90-es években c. 
tanulmányának (kézirat, 1997.) adatait és Bartal Anna Mária: Esettanulmányok a 
szociális földprogramok köréből (kézirat, 1997.), illetve Szociálpolitika és nonprofit 
szektor a helyi társadalomban c. F-019525 sz. OTKA kutatás résztanulmányának 
eredményeit használtam fel.
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megye településein - főként önkormányzati társulási és alapítványi formában - 
alakultak meg a helyi igények feltárása után, a Népjóléti Minisztérium szakmai és 
pályázati úton elnyerhető pénzügyi támogatásával. Az 1996-os adatok szerint már 
nyolc megyében - Baranya 17, Békés 14, Borsod-Abaúj-Zemplén 94, Hajdú-Bihar 
12, Jász-Nagykun-Szolnok 7, Nógrád 10, Szabolcs-Szatmár-Bereg 49 és Zala me
gye 11 településén - működtek szociális földprogramok. Szervezeti formájukat te
kintve - a törvényi szabályozás változása következtében - a mai programok nagy 
része már közalapítványként működik, és megjelentek a közhasznú társaságok is.

A szociális földprogramokban önkéntes jelentkezés alapján olyan munkanél
külijáradékból vagy jövedelempótló támogatásból élő, főként többgyermekes csa
ládok vehetnek részt, akiknek jogosultságát egy bizottság bírálja el. A helyi sajá
tosságokra alapozott szociális földprogramok keretében a támogatott családok - a 
viszonyoktól függően - földművelési, állattartási és egyéb szolgáltatási támogatás
ban részesülhetnek. A földművelési támogatás azt jelenti, hogy a földprogram által 
biztosított földeken saját munkaerő felhasználásával olyan haszonnövényeket ter
meszthetnek - vetőmag és a gépi művelés biztosítása mellett -, amely elsősorban a 
saját szükségleteket fedezi. Ott, ahol a helyi lehetőségek és igények a földműve
lést nem teszik lehetővé, állattartási támogatás adható. Ez vagy kedvezményes ta
karmány, vagy haszonállat juttatás formájában valósul meg. A program keretében 
az egyéb szolgáltatási támogatásokat pl. szaktanácsadás, a szociális étkeztetés, 
családgondozói segítség vagy kedvezményes közüzemi, fogyasztási támogatások 
(szociális diszkont) képviselik.

A helyi, települési igényekre épített és pályázati úton megvalósuló programok 
központi, szakmai koncepcióját az aktív szociálpolitikai eszközök és a produktív 
szociálpolitikai elemek preferálása jellemezi. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a válságtérségekben a munkanélküli rétegeknek - a passzív szociálpolitikai 
eszközök mellett, vagy helyett, mint a járadék és a segélyezés - olyan aktív, a saját 
erőt is feltételező és az „önsegítés segítését“ is fejlesztő, a szociális ellátórend
szerbe illeszkedő földprogramokat hozzanak létre, melyek végső, elvi kimenete a 
produktivitás megőrzése, illetve a munkahelyteremtés. A programok hatékony 
megvalósulásában a települési önkormányzatoknak kiemelt felelősségük van.

A szociális földprogramok elvi koncepciója bevallottan a két háború közötti 
produktív szociálpolitikai korszak történeti előzményeit felhasználva és újragon
dolva, a jelenlegi körülményekhez alakítva formálódott ki. Mielőtt rátérnénk a 
szociális földprogramok 1992 és 1996 közötti gyakorlati működtetésének elemzé
sére, egy kis szociálpolitika-történeti kitérőt kell tennünk.
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Történeti előzmények

A harmincas évek végén veszi kezdetét a magyar szociálpolitikában egy új, egysé
ges igénnyel fellépő szociálpolitikai elképzelés, a produktív2 szociálpolitika elvei
nek kidolgozása. Az addigiaktól eltérően, ez az új szociálpolitikai elv- és gyakorlat 
merőben más szemléletben közelítette meg a szociálpolitika aktorainak szerepkörét 
és a szociálpolitika alanyainak megítélését. Központi gondolata a teljeskörü állami 
szerepvállalás hangsúlyozása volt3, nemcsak az irányítás, hanem a finanszírozás 
tekintetében is. A szociálpolitika fókuszába már nem az egyént, hanem a „megélhe
tésében veszélyeztetett“ családot, illetve az agrárnépességet állította, amely addig 
elhanyagolt területe volt a magyar szociálpolitikának. A produktív szociálpolitika 
gyakorlata szakítani kívánt a segélyezéssel és az ínségenyhítés munkaszolgáltatás 
ellenében történő módjaival. Ezekkel szemben a kölcsönökkel való támogatást he
lyezte az előtérbe, amelyet a szubszidiaritás és az egyéniesítés elve alapján kívánt 
megvalósítani. A szociális segítésen túlmenően a cél az volt, hogy a „bizonytalan 
egzisztenciákból” adófizető polgárok váljanak. A produktív szociálpolitika a fenti 
célkitűzések megvalósításának alapvető feltételeként a szociális közigazgatás meg
újítását tűzte ki, és egy központi szervezet - az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap - felállítását, amely a közigazgatási, gazdasági és szociális területek koordiná
lását látta el. Az ONCSA gyakorlati megvalósulásának gazdasági színterei a Közjó
léti Szövetkezetek voltak, míg a szociális feladatokat a szociális gondozószolgálat 
látta el, és a hatósági területet a közjóléti előadók képviselték.

2. A produktív szóhasználat azt jelentette, hogy ez a szociálpolitika főként a teljesít
mény- és hitelképes családot támogatja. Akik ezeknek a feltételeknek nem feleltek 
meg, azok továbbra is a jótékonyság és a szegénygondozás segélyeire számíthattak.

3. A harmincas években, a gazdasági világválságot követően, világszerte felmerült a 
nagyobb mérvű állami beavatkozás, a „szociális állam” igénye. Esztergár Lajos azon 
gondolatát, hogy „a magyar államszervezet a jóléti állam vonásait vegye fel“, a mai 
szociálpolitikai elemzések különböző módon ítélik meg. Berey Katalin 1981 -es ta
nulmányában (Berey K.: Szociálpolitikai kísérlet Magyarországon a 40-es években. 
Szociológiai füzetek. Budapest, M.M. 1981.) úgy vélte, hogy „a szociális állam meg
teremtéséhez Magyarországon akkor még nem voltak adottak a feltételek és addig, 
míg az államhatalom szilárdságát a közvetlen háborús veszély nem fenyegette, nem 
történt kísérlet a »jóléti állam« eszméjének megvalósítására.“ Gyáni Gábor szerint 
ugyanakkor, azok a jóléti programok, amelyek csak részlegesen és csak nyomokban 
bontakozhattak ki a két világháború között, mindenképpen megelőlegezték a jóléti 
állam modern fejleményeit. (Gyáni G.: A szociálpolitika múltja Magyarországon. 
História, MTA Történettudományi Intézete kiadványa, Budapest, 1994.)
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A fentebb vázolt új szociálpolitikai elképzelések törvénybe iktatását - a kor szociálpo
litikai gyakorlatának megfelelően - megelőzte a több helyen való kísérleti kipróbálás, 
és az ezekből levonható szakmai tapasztalok országos fórumon történő megvitatása.

A produktív szociálpolitikai reform első kísérleti színhelye Heves vármegye volt. 
Ennek a kezdeti próbálkozásnak két figyelemreméltó momentumát érdemes a későb
biekre nézve is kiemelni. Az egyik az volt, hogy kezdeti lépésként egy teljeskörü 
községi adatgyűjtést végeztek el, ami a mezőgazdasági munkások életviszonyainak 
és panaszainak felmérésén túl kiterjedt az adott település gazdaságföldrajzi, demog
ráfiai, etnikai, családszerkezeti, illetve a birtokviszony, munkaalkalom felmérésére 
és a családvédelmet megalapozó szociális, egészségügyi, kulturális intézményháló
zat vizsgálatára. A másik momentuma ennek a kísérletnek, a kizárólagos állami, tör
vényhatósági akarat megnyilvánulása, a társadalom szociális tevékenységének irá
nyítására. Ennek formája - a korábbiaktól eltérően - a hathatós állami finanszírozás
ban és a jótékonyság racionalizálásában öltött testet, annak érdekében, hogy együtt
működés jöjjön létre a községi szervezetek és a jótékonyságot gyakorlók között egy 
szociális munkaközösség formájában (erőteljesebb hatósági beavatkozással mint a 
Magyar Normában, a Szegényügyi Bizottság esetében volt4).

Az új, produktív, gyakorlati megoldások keresésének legszéleskörübb tapasz
talatait Esztergár Lajos Szatmár vármegyei kísérlete szolgáltatta, amelyet „mint a 
hazai agrárproleteriátus felszámolása érdekében tett lépést, az állami vezetés is ... 
valóban célravezető és aránylag könnyen járható útnak minősített“5. A rászoruló 
családok megsegítésére Vármegyei Közjóléti Szövetkezetét hoztak létre, amely
nek központja Mátészalkán volt. A szövetkezet állami támogatással alakult, hogy 
segítse a „bizonytalan egzisztenciákat” alkotó családokat, de nem karitatív segé
lyekkel, hanem produktív támogatással, aminek célja az elesettségből való kieme
lés volt, amit Esztergár Lajos a következőképpen indokolt: „Ott ahol az elesettség 
a legnagyobb, nem lehet a juttatásoknak a legnagyobb fokával kezdeni, mert ha az 
elesett nem rendelkezik a szükséges erkölcsi és ismeretbeli kellékekkel, a segítés
nek az ismeretek nyújtásával és helyes gazdálkodásra tanítással paralel kell halad
ni. Sok éves tapasztalat igazolja, hogy az elesettségből csak fokozatosan lehet az 
egyéneket a jobb gazdasági körülmények közé helyezni.”6

Az első kísérletek és az országos társadalompolitika

4. Erről bővebben lásd: Bartal Anna Mária: Kié volt a szegény? Valóság 1996. 12.sz. 
24-36.0.

5. Csizmadia A.: A szociális gondoskodás változásai Magyarországon. ELTE AJK, Bu
dapest, 1977. 203.O.

6. Esztergár L : A szociális munka útján. Pécs, 1939. 45.o.
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A szövetkezet elsődleges célja azonban nem csak a juttatás volt, hanem azok
nak a munkanapoknak a hasznosítása, amelyek mint kihasználatlan munkanapok 
(kb.évi 80-100 nap) jelentkeztek. A munkanap-hasznosítási akciók közül kieme
lésre kívánkozik pl. a téglaégetés, bútorkészítés, kenderfeldolgozás, háziipar és 
nem utolsó sorban a különböző mezőgazdasági és szaktanfolyamok.

A Szatmár vármegyei kísérlet legfontosabb eredményének tekinthető, hogy az 
itt létrehozott Közjóléti Szövetkezet kísérleti formája adta a mintát az ONCSA gaz
dasági szervezeteinek, a közjóléti szövetkezetnek a megalakításához. A „bizonyta
lan egzisztenciák” produktív segítése mögött egy nagyon fontos gazdasági raciona
litás húzódott: ajuttatottakat önálló árutermelő és adófizető állampolgárrá fejlesztés 
szándéka. Erről Esztergái- Lajos így vélekedett: „Ennek a 6000 családnak az adófi
zetővé emelése, ha évente 5 Pengőnél nagyobb adót nem is fizetnek, az évi 30.000 
Pengő adóbevételt jelent az államháztartásnak azzal a 150.000 Pengővel szemben, 
amelyeket évenként az állam ínségsegély címén közöttük szétosztott.”7

Végül a kísérletek sorában kell megemlíteni a Baranya vármegyei és a Pécs 
városi kezdeményezéseket, mint ami a produktív szociálpolitikai program városi 
megvalósítását tűzte ki célúi.

E három kísérlet tapasztalatait 1939-ben a pécsi országos társadalompolitikai 
értekezleten összegezték, melynek fő szervezői - a belügyminisztérium hathatós 
támogatásával - Esztergái- Lajos és Somogyi Ferenc voltak.8

A kísérleti jellegű kipróbálás tapasztalai alapján Esztergár állást foglalt amellett, 
hogy ezen problémák megoldására életre kell hívni egy olyan szervezetet, amely a 
szerteágazó szociális munka elvégzésére alkalmas. Ehhez kapcsolódott Magyary 
Zoltán9 is, aki úgy vélte, hogy - e szervezetnek a közigazgatás talaján kell állnia, de 
ehhez meg kell újulnia, szociálissá kell válnia, mert az addigi közigazgatás eltévedt 
a bürokratizmus és a formalizmus útvesztőjében. A Szatmár vármegyei eredmé
nyek alapján Esztergár megállapította, hogy a szociális problémák megoldásának 
szolgálatába kell állítani az olyan gazdasági eszközöket, mint a karitatív segélyezés, 
a munkaalkalom teremtés, a szövetkezetek és a pénzintézetek közreműködése. A 
hitelnek kitüntetett szerepet tulajdonított a társadalmi helyzet megjavításában. „A 
hitel nem lehet kizárólag egyoldalú pénzüzlet, - írta - hanem tekintetbe kell vennie 
azokat a gazdasági hatásokat, amelyek a hitelhez kapcsolódnak, tehát a hitelnek

7. Csizmadia A. : A szociális gondoskodás változásai Magyarországon, ELTE ÁJK, Bu
dapest, 1977. 206.O.

8. Az előadások anyagát Л magyar szociálpollikafeladatai c. kötetben (szerk.: Esztergár 
L., Somogyi F., Pécs, 1940.) tették közzé.

9. Magyary Z. : Közigazgatás-Szociális közigazgatás. In. : A mai magyar szociálpolitika. 
Budapest, 1939. 103-1 lO.o.
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biztosítani kell azt a szerepet, hogy a jobb gazdálkodás fejlődését szolgálja.”10 11 Úgy 
látta, hogy az új szociálpolitikai irányzat megvalósításához „szükség van általános 
szociális kultúrára melynél ugyanakkor nélkülözhetetlenek a gazdasági ismeretek, a 
szakismeretek, az egyén és az adott helyzet ismerete is.”"

Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap

A javasolt központi szervezet, az ONCSA, megalapításának politikai indokaiban 
nagy szerepet játszott az ország élesedő, belső feszültsége és a fenyegető háborús 
veszély. Az Oszágos Nép- és Családvédelmi Alap léterhozása végülis az 1940. 
XXIII. törvénycikkben került kodifikálásra. „A törvényhozás magas célt tűzött az 
idézett jogszabállyal létesített alap felhasználása elé: a leginkább támogatásra szo
ruló néprétegek gazdasági, erkölcsi és szellemi felemelése útján az életviszonyok 
javítása, a társadalmi kiegyenlítődés segítése és a nép szaporodásásnak előmozdí
tása. Ennek megfelelően az alap feladata a sokgyermekes családok intézményes 
támogatása, közreműködés a gyermekvédelmi feladatok megoldásásban, a megél
hetésükben veszélyeztetett családok gazdasági megerősödésének céltudatos meg
alapozása, érdemes családoknak eszközök nyújtása, hogy a maguk javára haszno
síthassák azokat a gazdaságpoltikai akciókat, amelyek előnyeit különben nem él
veznék“12 Mindez olyan ideológia mezőben történt, amelyben egyre erőteljesebb 
hangsúlyt kapott a nemzeti és keresztényi gondolat, ami egyszerre jelentett morá
lis értékelést és faji megkülönböztetést.

Törvény rendelkezett az ONCSA bevételi forrásairól, amely a következőkből 
állt: az állami illetékek hozadékának 27%-a, de legalább évi 46 millió pengő; a 
jövedelmi, társulati és általános kereseti adó fizetésére kötelezettek terhére előírt 
nép-és családvédelmi pótadó, és az Alapnak nyújtott adományok.13

Miután az Alap létrehozása - a meghirdetett program szerint - szakítást jelentett 
a korábbi szegénygondozási módszerekkel, így a szociálpolitika alanyai meghatá
rozásakor tudatosan kerülték a „szegény“ és az „ínséges“ megjelölést. Ezek he
lyett a „megélhetésükben veszélyzetetett“, Juttatásra érdemes“ családokról be
széltek, akiknek a kiválasztása népszámlálási adatok és környezettanulmány alap
ján történt. A „megélhetésében veszélyeztetett család“ kategóriáját jövedelmi és 
vagyoni ismérvek alapján írták körül, de a „veszélyeztetettség“ gazdasági értelem-

10. Esztergát■ L : A szociális munka vázlata. In.: A magyar szociálpolitika feladatai. 
(szerk.:Esztergár Lés Somogyi F.) Pécs, 1940. 22.o.

11. Esztergán L : A szociális munka vázlata. In.: A magyar szociálpolitika feladatai, (szerk.: 
Esztergár L , Somogyi F.) Pécs, 1940. 20.o.

12. Kovrig B.: A magyar társadalompolitika 1920-1945. New York, 1957. 65.0.
13. Kovrig Béla nyomán.
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ben nem jelentett feltétlenül vagyontalanságot. Fontos szempont volt ugyanakkor 
a gyereknevelési funkció elismerése és a munkamegosztásban elfoglalt hely. A 
mezőgazdasági foglalkozású családok kiemelt szerepét mutatja, hogy esetükben 
az elbírálás során „elnézőbb“ jövedelmi kategóriákat írtak elő. A 200/1941. BM. 
sz. rendelet gyakorlatilag szabadkezet adott az egyes Közjóléti Szövetkezeteknek, 
hogy a „veszélyeztetett“ családokon belül hogyan és milyen ismérveknek megfe
lelően választják ki azokat, akiket jutattatásban kívánnak részesíteni. A szövetke
zetek megkülönböztették a „megélhetésükben veszélyeztetett“ családok között a 
„juttatásra érdemes“ családokat is. Ezek azok voltak, akik „minőség szempontjá
ból kiemelkednek, és csupán anyagi eszközeik elégtelenek“ a megfelelő életvitel
re. Juttatási esélyeik a gazdaságilag, családilag is stabil, rendezett életvitelű, ala
csonyan képzett, „mindig szegény“ családoknak volt a legnagyobb, illetve azok
nak, akiknél a hátrányos helyzet valamifajta deklasszálódás eredménye volt, de a 
későbbi felfelé mobilitásra esélyeiket és stabilitásukat megőrizték. Mindezek alapján 
nyilvánvaló, hogy a családilag instabil (különélők, deviáns családtaggal rendelke
zők, stb.) automatikusan kiestek a juttatásban részesíthetők köréből.

A Közjóléti Szövetkezetek működése

A „megélhetésükben veszélyeztetett“ családok életviszonyainak javítása a kölcsön
nyújtás módszerével történt. Ennek szervezete az Alap intézményrendszerén belül a 
Közjóléti Szövetkezetek hálózata volt. A szövetkezetek alapítását és működtetését 

-kidolgozott alapszabályminta írta elő. Ebben kihangsúlyozásra került, hogy az egyes 
törvényhatóságok területén a helyi viszonyoknak legmegfelelőbben, és a rendelke
zésre álló fedezethez mérten kell létrehozni és működtetni a szövetkezeteket. A 
működés alapja a területileg illetékes felügyelőnek és a közjóléti szövetség elnöké
nek (alispán vagy polgármester) egyetértésével kidolgozott munka- és üzletterv volt.

A Közjóléti Szövetkezetekben a kölcsönhöz jutás módját és feltételeit a 200/ 
1941-es BM. rendelet határozta meg. A gyakorlatban elsősorban a családfenntar
tók voltak a szövetkezetek tagjai, akik bármilyen csekély üzletrész jegyzésével 
jogot szereztek a szövetkezet gazdasági támogatásának igénybevételére.

A Közjóléti Szövetkezetek által nyújtott kölcsönfajták felölelték a mezőgazda- 
sági életforma minden fontosabb területét: a házépítéstől a telek- vagy vetőmagvá
sárláson keresztül a föld-, állat- és a mezőgazdasági eszközök juttatásáig. (A ház
építési, kisipari, kiskereskedelmi, házi ipari kölcsönökből a nem mezőgazdasági 
foglalkozású családok is részesedhettek.) A kölcsönakciókkal juttatásban részesí
tett családokat „aktív mezőgazdasági tevékenységre“ akarták serkenteni. A prog
ramok távlati célként a veszélyeztetett családok talpraállítása után az önálló áru
termelővé válást tűzték ki, annak érdekében, hogy ezek a családok további támo-
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gatása nélkül is megéljenek.
A legtanulságosabb példát a Közjóléti Szövetkezet működtetésére a Komárom 

vármegyei Közjóléti Szövetkezet esettanulmánya mutatja. Első lépésben Komá
rom vármegye alispánja felkérte Magyary Zoltánt, hogy az általa irányított Ma
gyar Közigazgatástudományi Intézet a vármegyei szociális munka megszervezé
séhez szükséges adatgyűjtést végezze el. Az intézet három és fél hónap alatt készí
tette el Komárom vármegye községeinek szociális diagnózisát, aminek alapján ki
dolgoztak egy szociális programot, és megtervezték a megye minden sokgyerme
kes családjára vonatkozó kartotékot. A tervezet elkészítését a helyszíni bejárás 
követte, aminek az volt a célja, hogy a szociális diagnózisokat leellenőrizzék és a 
segítés tervét kidolgozzák. Időközben a vármegyei közgyűlés - 1941 májusában - 
meghozta döntését a Szövetkezet megalakítására, és az ínségjárulékból befolyó 
bevételeket kamatmentes kölcsönként a Szövetkezetnek engedte át. A Közigazga
tástudományi Intézet vizsgálata szerint Komárom megye 163 községe közül száz
ban volt intézményes megoldásra váró szociális probléma. Ezt a száz községet a 
problémák súlya szerint csoportokba osztották, és a szociális akciók megvalósítá
sára ötéves tervet készítettek.

A Közjóléti Szövetkezetek a megyében végrehajtandó akcióit a következő fel
adatokban jelölték meg: házépítés, nagyállat és kisállat juttatások, háziipari fog
lalkoztatás, talajjavítás, mezőgazdaságigép akció, az értékesítés megszervezése és 
ipartelepítés elősegítése. Mindezen tervek az „egzisztenciális felemelkedést“ és új 
„egzisztenciák“ kialakítását szolgálták a legsokoldalúbb módon.

A juttatások ellenőrzésére és a szaktanácsadásra a szövetkezetek községeként 
önálló, helyi megbízottakat neveztek ki. A megbízottak részben a helyi értelmiség 
erre alkalmas és vállalkozó tagjai, részben pedig a népfőiskolát végzettek közül 
kerültek ki. A népfőiskola szervezése a Közjóléti Szövetkezetek hátteréül szolgált, 
mivel a szövetkezetek is érdekeltek voltak abban, hogy minden községben legyen 
egy-két, a szövetkezeti és a szociális kérdésekkel is tisztában lévő fiatal gazda.

A Komárom vármegyei Közjóléti Szövetkezet munkáját Magyary Zoltán a kö
vetkezőképpen értékelte: „A szövetkezet szervezésével létrejött „komáromi nor
ma“ a „szatmári normától“ nem szociális tartalmában, hanem közigazgatási kidol
gozottságában és abban külöbözik, hogy a segítségre szorulókat és a teendőket a 
vármegye egész közönségének átvizsgálása után szűri, tehát így munkáját objektív 
alapokra fekteti, továbbá, hogy nem áll meg a juttatásokkal való támogatásnál, 
hanem a munkát, más területen is a szociális teendők feltárásánál alkalmazott 
módszerrel folytatja.“14

14. A szociális vármegye. A Komárom vármegyei Közjóléti és Gazdasági Szövetkezet 
működése. Magyary Zoltán bevezető megjegyzési. Budapest, 1941. Magyar 
Közigazgatástudományi Intézet 33. sz. kiadványa, 1 l.o.
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Összefoglalásul a közjóléti szövetkezetekkel kapcsolatosan a következő meg
jegyzéseket kell tennünk. Először is a szövetkezetek csak formailag voltak szövet
kezetek, mert valójában tőkeerejüket az állam bocsátotta rendelkezésre, illetve nem 
a gazdálkodók önkormányzó akarata érvényesült, hanem az állam irányító, fel
ügyelő és ellenőrző befolyása. Kovrig Béla egy későbbi tanulmányában15 idealiz
musnak ítélte - az állami gyámkodás és hiányzó önkormányzati akarat mellett - azt 
a távlati célt, amelyet a szövetkezetek elé tűztek, hogy a tőke-erősödés folytán 
valódi szövetkezetekké válhatnak a későbbiekben. Azt az elvet, amelyet az Alap 
alapszabályzata kimondott - hogy tudniillik a szövetkezet esetleges tiszta nyeresé
ge nem osztható fel a tagok között, és az üzletrészek után osztalékot nem szabad 
fizetni - a mai értelemben vett nonprofit elv korai előfutárának tekinthetjük. Ki 
kell még emelni, hogy egyetlen korabeli hitelakció (FAKSZ16, önkéntes biztosító- 
társaságok) nem fogta át a hitelnyújtási formák olyan széles körét, nem alkalma
zott annyira differenciált kölcsönfeltételeket, és nem próbált meg annyira igazodni 
a kölcsönben részesített család anyagi teherviselőképességéhez, mint ami a Köz
jóléti Szövetkezetek működésében megvalósult. A szövetkezetek között azonban 
különbségek voltak a tekintetben, hogy a kölcsönösszeg mechanikus elosztására, 
az ONCSA telepek kijelölésére korlátozódott -e működésük, vagy pedig figyelem
re méltó telepítési, foglalkoztatási és üzemi tevékenységet fejtettek-e ki.

A sors iróniájának is tekinthető, hogy a Közjóléti Szövetkezetek nagyrészt 1941 
és 42 között alakultak meg, de valójában 1944-re érték el azt a fejlettségi fokot, 
amely szerint áttekinthető és a felügyelőség eredeti elképzeléseinek megfelelő 
munka- és üzlettervek készültek. Sajnos, így a magyar szociálpolitika sokat ígérő 
kísérleteként maradtak meg.

Szociális földprogramok 1992-1996

Az első szociális földprogramok, mint már említettük, 1992-ben Békés és Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg megye településein szerveződtek meg, a helyi adottságokra 
építő pályázati programok alapján. Mint a történeti előzmények részletes bemuta
tásából kitűnik, a szociális földprogramok központi, szakmai koncepciója a föld- 
művelési támogatások gyakorlatát, és a támogatottak valamilyen fajta érdekeltsé
gének kialakítását tartotta adaptálásra alkalmasnak.

A Népjóléti Minisztérium pályázatán elnyert támogatásokból az egyes helyi 
programok vagy földet vásároltak (ahol még lehetett) vagy béreltek (főként ott, 
ahol a program megvalósítására kevés volt az önkormányzati tulajdonban lévő

15. Kovrig B.: A magyar társadalompolitika 1920-1945. New York, 1957. 75.o.
16. Falusi Kislakáséptő Szövetkezetek
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föld), illetve a művelési támogatások biztosítására mezőgazdasági gépeket szerez
tek be. A támogatottak, a lehetőségektől függően fél hektáros, 300 négyszögöles 
nagyságú földterületeken gazdálkodhatnak, és a termelési költségeket ingyenesen 
kapják vagy átlagosan 20-25 %-ban kell hozzájárulniuk, ami függ a kapott föld 
nagyságától és a program éves költségeitől. A földprogramok saját bevételhez álta
lában bérmunkák révén, és/vagy a ki nem osztott földeken megtermelt termények 
eladásából juthatnak.

Ezekre az első programokra még a „csinálva tanulás“ módszere volt a jellemző, 
ami főként a program szervezésében, a piacképes és magas hozamot adó növény
fajták keresésében, illetve a hatékony támogatási juttatások kiépítésében nyilvánult 
meg. A jószándékú tenniakarás, a minisztériumi támogatásra való ráutaltság és 
homályos, sokszor idealisztikus helyi koncepciók azonban sok esetben nem pótol
hatták az alapos szakmai előkészítést. Ma már ezeken az első programokon nem 
kérhető számon az a Magyary-féle előkészítési, koncepcionális gondosság - mint 
pl. a programra kiválasztott települések szociális diagnózisának felállítása, az ezt 
követő helyszíni bejárás és az ennek alapján születő, több éves hatástanulmány 
kidolgozása-, de a jövőbeni programok beindításánál mindenképpen tanácsos len
ne ezen szakmai szempontok alkalmazása. Ennek jelentősége egyrészt abban rej
lik, hogy mód lenne a támogatottak materiális és szociális helyzetéhez igazodó, a 
fokozatosság elvére épülő helyi koncepciók kidolgozására másrészt, hogy a szoci
ális földprogramok ne váljanak egytípusú programokká, hanem mind a változó 
környezeti feltételekhez, mind a juttatottak igényeihez rugalmasan alkalmazkodó 
szociális megoldásokká nőjék ki magukat. Mára ugyanis úgy tűnik, hogy azok a 
programok a valóban hatékonyak és működőképesek, amelyek több lábon is képe
sek megállni (tehát nem csak a földművelésre alapoznak, hanem más kiegészítő 
tevékenységet is keresnek).

A szociális fóldprogramok sikeres működésének feltételei

Mélyinterjús vizsgálataink17 szerint, ma egy földprogram sikere három tényező 
együttesén múlik: a település gazdaság- és társadalomföldrajzi helyzetén és lehe
tőségein, a település társadalmi összetételén és nem utolsó sorban a program veze
tőjének adottságain.

A település gazdaság- és társadalomföldrajzi lehetőségei, a nagy súllyal latbaeső 
természeti adottságokon túl je len tik  az adott helyen hagyományosan meglévő nö-

17. Bartal Anna Mária: Esettanulmányok a szociális földprogramok köréből (kézirat), 
illetve 019525 sz. OTKA kutatás, Szociálpolitika és nonprofit szektor a helyi társada
lomban címmel.
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vénytermesztési (pl. Szabolcsban a dohány, alma, Nógrádban a bogyósnövények, 
Békésben a cukorrépa termesztését) és állattartási szokásokat, a második gazdaság 
gazdálkodási kultúrát teremtő előképeit, illetve a termelőszövetkezetek fölbomlá
sa után létrejövő birtokviszonyokat. Ez utóbbiakat kiemelve, konkrét vizsgálatok 
hiányában csak valószínűsíthető, hogy azon földprogramok esetében, ahol a prog
ramokat - a helyi, még meglévő termelőszövetkezetektől, vagy más földtulajdono
soktól - bérelt földeken valósítják meg, egy időzített bomba ketyeg. Ugyanis a 
földbérleti árak évről évre emelkednek és sok program esetében - ahol egyébként 
is kevés a jó minőségű termőföld, pl. Borsodban - a minisztériumi pályázott támo
gatásjelentős része a bérleti díjak kifiztésére fordítódik. Vélhetően, azok a progra
mok prosperálhatnak a jövőben, ahol az önkormányzatok megfelelő nagyságú sa
ját földtulajdonnal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a földprogramok hatékony és 
gazdaságos működtetését. A bérelt földeken működő szociális földprogramok te
hát egy olyan kihívást jelentenek a szociális földprogramok minisztériumi koordi
nálása és a helyi önkormányzatok felé, amely mindenképpen szükségessé teszi az 
ilyen helyzetben lévő programok „előremenekítésének“ megtervezését. Erre meg
oldást jelenthetnének pl. a piacképes háziipari tevékenységek elősegítése, a helyi 
kézműves hagyományok feltámasztása vagy a szintén piacképes, kis tőkebefekte
tést igénylő termelőüzemek pl. gyümölcsaszalók üzemeltetése.

Egy település társadalmi összetétele leképeződik a szociális földprogramok
ban. Ennek a kérdésnek az elemzése azért fontos, mert mint már a bevezetőben is 
említettük sokan a szociális földprogramokat csak „cigányprogramként“ titulál
ták.18 Általánosságban azt lehet mondani, hogy a cigány népesség részvétele a 
szociális programokban népességarányos képet mutat, ami azt jelenti, hogy a ci
gány népesség aránya átlagban 40 %-os a földprogramokban. Ugyanakkor, azokon 
a településeken, ahol népességarányuk magasabb, értelemszerűen a földprogra
mokban is több cigány származású juttatottat találunk.

Mint már említettük, a szociális földprogramokba önkéntes jelentkezés alap
ján, munkanélküli járadékból vagy jövedelempótló támogatásból élő, főként több- 
gyermekes családok vehetnek részt, akiknek jogosultságát egy bizottság bírálja el. 
Az általunk vizsgált szociális földprogramokban - az ország jelenleg is hátrányos 
helyzetű településein - a juttatottak kisebb hányadban szakmunkás, illetve nagyobb 
részt szakképzetlen munkaerőpiaci státusszal bírt, és sok esetben egy-egy nagy 
ipari városba ingázott nap mint nap. Ezek az emberek a háztáji vagy esetlegesen a 
második gazdaság révén nem veszítették el a kapcsolatukat a mezőgazdasággal, és

18. Az Autonómia Alapítvány szervezésében működnek olyan programok, amelyek a ci
gány népesség önszerveződésére alapozva sok esetben mint földprogramok valósul
nak meg.
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ezt a földprogramokban kamatoztatni is tudják. Azonban a mezőgazdaság csak 
szezonális ellátást és csak időszakos foglalkoztatást biztosít. Ezzel kapcsolatosan 
két, egymással szorosan összekapcsolódó elvárás is megfogalmazható a szociális 
földprogramok jelenlegi és jövőbeni továbbfejlesztésével kapcsolatosan. Az egyik, 
a téli időszak hasznosítása - ami például Esztergár Lajos Szatmár vármegyei kísér
letében az egyik fő célkitűzés volt-, de a jelenlegi központi koncepcióban fel sem 
merül. A több éve munkanélkülieknél ennek igen nagy a metálhigiénés szerepe, 
illetve a cigány népesség esetében egyenesen szükségszerű lenne. A téli, munkát- 
lan időszak kihasználására lehetőséget termtene például a nők esetében a háziipari 
(szövés, fonás, stb.) foglalkoztatás, amit össze lehetne kapcsolni gyermekfelügye
lettel és a szociális étkeztetés biztosításával is. Másrészt, éppen a téli időszak adna 
alkalmat a másik elvárás - a tanulás, képzés, átképzés - programba illesztésére. 
Mint láttuk, a Magyary-féle Komárom vármegyei Közjóléti Szövetkezet működé
se tervszerűen a népfőiskolára volt alapozva. Sajnálatos módon a mai koncepció
ban csak szaktanfolyamok és előadások szerepelnek. Túlzó fogalmazással élve azt 
is mondhatnánk, hogy ne csak kapát adjanak ezeknek az embereknek a kezébe, 
hanem lehetőséget is, hogy egyszer el tudják engedni a kapanyelet - mint ahogy ez 
távlati célként szerepel is a szociális földprogramok koncepciójában. Erre pedig 
egy út van, ha felkínálják egészen elemi szinttől, az írás-olvasás tanulásától, az 
általános iskola elvégzésén át (különösen a cigány népességnek) az átképzés, a 
szakképzés lehetőségeit a szociális földprogramok keretén belül.

Egy szociális földprogram ideáltipikus vezetőjének - a program sikerének és a 
kitűzött célok elérésének érdekében - egyszerre kell értékes társadalmi és piaci kap
csolatok birtokosának, szociálisan érzékeny, gazdaságilag ,jó  megérzésekkel“ ren
delkező agrár szakembernek lennie. A valóságban majdnem képtelenség, hogy valaki 
ezeknek az elvárásoknak együttesen meg tudjon felelni. így nagy jelentősége van 
annak, hogy a szociális földprogramok vezetői milyen „manager“-típusú „második“ 
vonalat (kezdve a részlegvezetőktől, a főkönyvelőig) tudnak kiépíteni maguk mögé. 
Vonatkozik mindez a helyi szociális ellátórendszer szakembereire is. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szociális földprogramban résztvevő juttatottak korábban már 
valamilyen módon kapcsolatba kerültek ezekkel az intézményekkel (sok esetben az ő 
javaslatukra kerülnek be a programba). Felvetődik azonban a kérdés, hogy ezektől az 
amúgyis túlterhelt szakemberektől elvárható-e, hogy felvállalják a szociális földprog
ramok által létrejött közösségek metálhigiénés problémáit? Márpedig nagyon sok 
múlik azon, hogy a juttatottak valóban magukénak érzik -e ezeket a programokat, 
vagy pedig a régi beidegződések alapján az „úgy is jár“ attitűdjével közelítenek-e 
hozzá. Ennek az elsősorban közösségfejlesztési problémának a megoldása lehetne, 
ha a szociális földprogramokat szakmai terepgyakorlatok keretében integrálnák a re
gionálisan legközelebb eső Szociális munkás Főiskolák képzési terveibe.
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Ma - működés szempontjából - a szociális földprogramok három típusa rajzol
ható meg, aszerint, hogy az egyes programok az önellátás biztosítására vagy a 
piaci értékesítésre teszik-e a hangsúlyt. Az első típusba azok a programok tartoz
nak, amelyekben az önállátást biztosító szociális elemek a jellemzőbbek. A pályá
zati támogatásból tehát - részben a kedvezőtlen természeti adottságokból, a kevés
bé innovatív vezetésből és a programban résztvevő cigány népesség magas ará
nyából kifolyólag - csak művelési és állattartási támogatásokat tudnak megvalósí
tani a szociális földprogram keretében. Ezek a programok nagyrészt önkormány
zati társulásos formában vagy közalapítványként működnek. A szociális földprog
ramok második típusát azok a programok alkotják amelyekben az önellátást bizto
sító szociális elemek mellett megjelenik és egyre meghatározóbbá válik a piacra 
történő árutermelés. Ez olyan településeken valósulhatott meg, ahol voltak máso
dik gazdaságbeli hagyományok, alacsonyabb a cigány népesség aránya, és jó tár
sadalmi és piaci kapcsolatokkal rendelkező innovatív vezetés áll a földprogramok 
élén. A jellemző szervezeti forma az ilyen típusú földprogramoknál a közhasznú 
társasági forma volt, ami egyértelműen nagyobb felelősséget, de nagyob szabadsá
got is ad a programok vezetői számára, mint a közalapítványi vagy a társulásos 
szervezeti ketretek. E két típus között átmenetet képeznek azok a szociális föld
programok, ahol még döntőek a program szociális elemei, de bizonyos, többé- 
kevésbé sikeres lépések történtek a piaci jellegű termelés megvalósítására.

Az egyes szociális földprogramok differenciáltásága tehát mind a működési, 
mind a tevékenységi (pl. csak egyfajta vagy több különböző termelési, állatartási) 
forma megválasztásában és lehetőségeiben igen különböző. Mindezeknek a pályá
zati támogatások elbírálásánál számottevő jelentősége kell hogy legyen. Veszé
lyesnek tartanánk, ha alaposabb felmérés hiányában, a csak önellátást biztosító 
programokat bekényszerítenék a piaci termelés esetleges zsákutcájába, ugyanak
kor a piaci termelés felé elmozduló programok esetében az „önfenntartás“ jegyé
ben megvonnák a pályázati támogatás elnyerésének lehetőségét.

Végezetül a szociális földprogramok központi támogatási rendszeréről kell né
hány szót ejtenünk. „A támogatás forrása a központi költségvetés előirányzata a 
Népjóléti Minisztérium fejezetében. A vissza nem térintendő támogatások meghí
vásos pályázati formában kerülnek meghirdetésre az egyes kistérségekben, mint 
célterületeken. Az előirányzaton belül nincs elkülönített kerete a szakmai prog
ramnak, hanem a szakmai munkatervek és pályázati feltételek mentén alakul ki az 
évi összes ráfordítás.“19

19. Szerafm József: Szociális földprogram a 90-es években (kézirat, 1997.)
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1992 és 1996 között a 214 településen működő szociális földprogramok között 
több mint 444 millió forintot osztottak szét, ami a települések átlagában alig több 
mint két millió forintos támogatást jelentetett. Noha, a szociális földprogramokra 
fordított támogatások évről évre növekvő tendenciát mutatnak (míg 1992-ben két 
megyében működő programokra jutó támogatás közel 11 millió forint volt, addig 
1996-ban már nyolc megye esetében 183 millió forintnyi támogatás került szétosz
tásra), az ilyen nagyságrendű összeg a programok mérsékelt ütemű támogatását 
teszi lehetővé. Figyelemre méltó a jelenlegi helyzetben az a tény, hogy a támogatá
si összeg tekintetében (a szociális földprogramban résztvevő települések átlagá
ban) az egyes megyék között erős eltérések mutatkoznak: pl. Borsod-Abaúj Zemp
lén megye 94 településén működő programok évről-évre közel azonos támogatás
ban részesültek, míg Jász-Nagykun-Szolnok (7 települése) és Békés megye (49 
települése) esetében a legmagasabb a támogatások települési átlaga. Ennek igazo
lásra váró okát bizonyos, erős lobby érdekek érvényesülésében és a problémás 
programok fokozottabb támogatásában véljük felfedezni.

Hangsúlyozni kell, hogy a szociális földprogramok koncepciója olyan lehető
ségeket nyújt az agár és a szociális szféra összekapcsolására, az önálló árutermelő
vé válásra, a munkanélküliek foglalkoztatására, amely mindenképpen indokolja a 
programok továbbfejlesztését és hatékonyabb támogatását. Sajnálkozva kell azon
ban megállapítanunk, hogy az elmúlt hat évben a minisztérium részéről nem tör
téntek lépések a működő programok teljeskörű szociológiai, szociálpolitikai és 
közgazdasági jellegű felmérésére.20 Mindezek hiányában megkérdőjelezhető, hogy 
a támogatások hatékony elosztása megtörténhet, ha nincsenek biztos, központi in
formációk arról például, hogy egy program önkormányzati vagy bérelt földeken 
valósul-e meg; milyen az egyes programokban résztvevők társadalmi, szociális, 
illetve korábbi foglalkoztatási helyzete; milyen szociális ellátórendszerre támasz
kodhat egy adott településen a szociális földprogram; milyen jellegű támogatási 
juttatások szerepelnek konkrétan az adott programok esetében és ezen tényezők 
összegzése alapján melyek a lehetőségei a program továbbfejlesztésének vagy 
szintentartásának. Mindezek olyan megoldásra váró problémák, amelyek szüksé
gessé teszik a szociális földprogramok koncepciójának újragondolását, mind az

20. Vélhetően ez évben talán elindul egy ilyen vizsgálat, amit meghívásos pályázatok 
alapján a Phare programok keretében létrehozott és azóta már önállósított, reginálisan 
elhelyezkedő Humán Szellemi Forrásközpontok fognak elvégezni. Ez a módszer - a 
független szakértők alkalmazásával szemben - azt az etikai problémát veti fel, hogy 
ezek a regionális központok mint ernyőszervezetek sok esetben bábáskodnak egy- 
egy szociális földprogram beiindításánál. Kétségeket ébreszt az ilyen vizsgálatok 
objektivitása - még akkor is, ha külső megbízás fonnájában kiadják -, mivel a minisz
térium a kutatás elvégzésére ezen szervezetekkel áll szerződéses kapcsolatban.
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eddig elért és jövőbeni eredmények szempontjából, mind a juttatókkal szembeni 
felelősség miatt.

Befejezésül Kovrig Béla máig érvényes megállapítását idézhetjük: „Egy társa
dalompolitikai elgondolás és megvalósulásának gyakorlati jelentősége csak akkor 
maradandó szociális érték, ha társadalmi funkciójának gyakorlati jelentősége nem 
egyetlen kivételes történelmi helyzethez kötött, sikeres működésének feltétele nem 
egyetlen vagy kevés személy képessége és hatalma.“ 21

Résumé

Anna Mária Bartal: Social + land + program = social land program

The Social Land Program was initiated in Hungary to ease the social tension and 
anxieties caused by a considerable unemployment within country population grought 
about by the change of regime. In 1996, with the supervision of the Ministry of 
National Health and Welfare it was already in eight counties that this initiative was 
introduced to qualify the case and lighten the life of impoverished country people. 
The precedents of the program followed by results and scandals as well go back to 
the age between the two World Wars. The paper introduces the social land program 
taking shape in the 1930s and the work of the related insitution, the National Fund 
for the Protection of the People and the Families (ONCSA), and examnines, in the 
light of contemporary results the successes and wants of the program launched 
today.

21. KovrigB.: A magyar társadalompolitika 1920-1945. New York, 1957.76.0.
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