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Előszó
Egyedi lapszámot „tart most kezében” az Olvasó: 2011 őszén átadtuk a terepet azoknak a fiatal
geográfusoknak, akik mesterképzésünk végzőseiként a tágabban értelmezett területfejlesztés
témakörében készítették el OTDK-dolgozatukat a jubileumi, XXX. konferenciára. Az Országos
Tudományos Diákköri Konferencia hagyományosan a legrangosabb seregszemléje azoknak az
egyetemi hallgatóknak, akik a kutatással „kacérkodnak”, akiket tehetségük és szorgalmuk a
diploma puszta megszerzésén túl jelentősebb célok elérésére predesztinál. Öt dolgozat kivonatát,
legjellegzetesebb, legjobbnak ítélt gondolatait olvashatják a következő hasábokon, természetesen
olyan tanulmányokká formálva, amelyek megállnak saját lábukon is. A témák természetesen
sokszínűek: van köztük kifejezetten elméleti írás (a lakótelepekről - Orbán Kristóf, OTDKtémavezető: Trócsányi András), egy-egy speciális problémát egyedi helyszínek kapcsán körüljáró
elemzés (katonai területek civil hasznosítása Marcaliban - Németh Tamás, OTDK-témavezető: Pirisi
Gábor), egy cementgyár településfejlesztő hatásai Szentlőrinc példáján - Keczeli Lajos, OTDKtémavezető: Majdánné Mohos Mária), és település-, illetve területfejlesztés gyakorlati feladatait,
lehetőségeit elemző tanulmány a tolnai Sárköz (Dömény Anita, OTDK-témavezető: Hajnal Klára)
vagy a pécsi Tüskésrét (Kőműves Krisztina, OTDK-témavezető: Reményi Péter) esetében. Nem csak
azért érdemes elolvasni ezeket, mert önmagukban is kész, tudományos értéket hordozó művek,
hanem azért is, mert betekintést nyerhetünk abba, milyen problémák foglalkoztatják, és milyen
gondolatokat vetnek fel napjaink friss diplomás geográfusai. Reméljük, ha majd egyikükbőlmásikukból valamely egyetem jeles professzora lesz sok év múlva, akkor sem igyekszik majd első
tanulmányának nyomait az internetről, hanem büszkén vállalja, hogy ez a Területfejlesztés és
Innováció oldalain jelent meg…
Kellemes olvasást kívánnak:
a szerkesztők

Orbán Kristóf
Kísérlet a magyarországi lakótelep újradefiniálására
Bevezetés
A lakótelep fogalmának hazai meghatározására több, egymást kisebb-nagyobb mértékben fedő
kísérlet született a konkrétan e témával foglalkozó kutatók tollából. Sajnos, a legbiztosabb közös
pontot az jelenti, hogy egyelőre nincs kizárólagosan elfogadott, szakmai közmegegyezésen alapuló
definíció, ráadásul a KSH általi definíció is több ízben jelentősen változott. OTDK dolgozatom és a
további kutatásaim viszonyítási rendszerének megalapozása végett e hiány pótlására tettem
kísérletet.
Az eddigi definíciók
Mivel minden kutatásnak lételeme legalább az egybevethetőség miatt, valamiféle központilag,
hivatalosan mért adatok vizsgálata is, ezért elsőként a KSH által megadott definíciót mutatnám be.
A feltételes mód az egyes számnak szól, minekutána a hivatal az „összeegyeztethetőség” kedvéért
többször is egymástól eltérő, újított definíciót adott meg kiadványaiban, amik persze a
„változatos” felmérések alapjait is képezték. Következzenek tehát a KSH többszörösen módosított
definícióváltozatai, többes számban.
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Az 1980-as népszámláláskor alkalmazott meghatározás szerint a lakótelep a település
közigazgatási területén elkülönülő – többnyire forgalmi utakkal határolt – településrész, amelyben
összefüggő egységet alkotó lakóházcsoport van, és amelyhez általában magas és mélyépítésű
létesítmények kapcsolódnak. További kritériumként a népszámlálási számlálókörzet és az önálló
közigazgatási lakótelep név szerepelt (KSH 1983).
Az 1990-es kilenc lakóövezet jellegkategóriából az egyik volt a lakótelep, amely további két ágra
bomlott. E két alkategória megkülönböztetési-csoportosítási elvei a beépítés magassága
(emeletszám), jellege (szalag, torony), a falazat, szerkezet (hagyományos, házgyári), a
zöldterületekkel tagoltság és a jellemzően magas lakássűrűség volt (KSH 1993).
Az 1996-ban végrehajtott Mikrocenzus megfogalmazásában már „az utóbbi évtizedekben,
többnyire házgyári technológiával épített, középmagas és magas lakóházak, házsorok együttese”ként szerepel, s a 2001-es népszámlálásnál is megőrződik (KSH 1998, 2004).
A KSH definícióitól függetlenül, még azokat megelőzve született az a meghatározás, miszerint a
lakótelep egyfajta átfogó terv keretében létrehozott, többszintes, telepszerű épületegyüttes
(SZELÉNYI I. – KONRÁD GY. 1969).
Már a KSH 1980-as definíciójából kiindulva, 1987-ben írta össze a lakótelepeket a Budapesti
Városépítési Tervező Vállalat, azzal a különbséggel, hogy kihagyták azokat a telepeket, amelyek
foghíj jellegűek voltak, azaz nem alkottak önálló háztömböt, és az alsó határt 100 lakásnál húzták
meg (BUVÁTI 1987).
A lakótelep az Urbanisztikai kézikönyv (PERÉNYI I. 1987) megfogalmazása szerint egységes terv
alapján, szervezett formában, általában típustervek alapján megvalósuló lakásépítési forma,
rendszerint közös telkeken elhelyezkedő többszintes lakóépületekkel. Tartozékai a lakóépületek
kiszolgálásához szükséges utak, gépjárműtároló helyek, az épületekben lakók ellátását biztosító
intézmények, zöldterületek és egyéb közterületek.
PREISICH GÁBOR általánosságban egész egyszerű definíciót adott a tervszerűen, egy akció
keretében létesített épületcsoport kiemelésével, ám a lakótelepeket öt nagy műszaki, technikai
alapú csoportra –, majd azokat további alcsoportokra – bontva évtizedenkénti, pontosított típusmeghatározásokkal bővítette ki (PREISICH G. 1998).
Kicsit tágítva a fogalmat, a „lakó-” előtagot elhagyva, KÖRNER ZSUZSA három fő elemet emelt ki a
telepszerű lakásépítésekkel foglalkozó művében. Ezek az egyidejűség, a célzott népességi csoport,
és az egységesség voltak. Szintén a „telep”-et taglalva, azt a „kolóniával” rokonítva hasonló
elemekkel rukkolt elő FERKAI ANDRÁS is, azonban konkrét, definíciónak szánt meghatározást egyik
helyen sem kaptunk (KÖRNER ZS. 2004; FERKAI A. 2005).
CSIZMADY ADRIENNE, aki talán a legátfogóbban mutatja be műveiben az eddigi értelmezéseket,
szintén határozatlanul adja meg a kritériumait, így eltekint például a magasság és emeletszám
korlátozásaitól, viszont német mintára használja az 500 lakásos alsó küszöböt. (CSIZMADY A. 2003,
2008).
A definíciók logikai egybevetése
Az általánosság igénye miatt, először logikai kapcsolatokat kerestem az eddig ismertetett
definíciók kritériumai között, majd az átláthatóság végett táblázatba rendszereztem őket. Ezek
végül három kategória –, a beépítés, a tervszerűség és az időszak – köré csoportosultak. A
beépítésen belül további csoportokat képeztek a sűrűséggel, a mérettel, a magassággal, a jelleggel
és a szerkezettel foglalkozó kritériumok, a tervszerűségen belül pedig az egységességhez, az
akciójelleghez és az elkülönüléshez kapcsolódók.
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A több definícióban hasonlóan említett kritériumok a metszet oszlopba kerültek, a csak egy-egy
definícióban említettek pedig általam osztályozva a megtartandó, vagy elvetendő oszlopokba (1.
táblázat). Utóbbi két oszlop, a szubjektív csoportosítás végett magyarázatra szorul, a metszet
többnyire egyértelmű, megegyezései miatt taglalása nem indokolt. „Elvetendő”-nek ítéltem meg a
magasság kritériumának hanyagolását, vagy a túl alacsony szintszámban megszabását, mivel a
háromszintes, vagy annál alacsonyabb épületek már más lakóövezetekben is előfordulnak, sőt
inkább azok sajátjai. Szintén elvetendőnek tartom a saját lakótelepi infrastruktúra tagadását
hiszen ez a nagy, egységes területű beruházás lehetőségét csorbítja. Az építészeti stílus megkötése
degradálja a formai megnyilvánulást, amelynek a homogén beépítési mód is „köszönhető”, ezért
ugyancsak kihagyandó kritériumnak tartom. Nem értek egyet a lakótelep központ meglétének
követelményével sem, hiszen ez már adott esetben középfokú funkciókat feltételezne, amely csak
a nagyobb lakótelepek ismérve. Továbbá elhanyagolhatónak tartom a számlálókörzet, és a forgalmi
utakkal való határoltság meglétét, vagy hiányát, mivel ezek is méretfüggők.
1. táblázat. A lakótelep eddigi magyar definícióiban szereplő kritériumok logikai kategorizálása,
leválogatása és összegzése

Beépítés

Metszet
Megtartandó
Elvetendő
Sűrű beépítettség, magas laksűrűség, de néptelen területen valósul meg; min. 500 lakás, min.
kisvárosnyi lakos, min. önálló háztömb; min. 4 szint; telepszerű, bármilyen önálló háztömbös
beépítésű, egyidejű infrastruktúrával rendelkező; nagyteherbírású szerkezetű

Sűrűség

Sűrű beépítettség; magas laksűrűség Néptelen területen valósul meg

Méret

Min. 500 lakás; min. 500 lakás

Magasság

Középmagas; többszintes; 4 vagy
több; 4, 5; min. F+3
Telepszerű; kiszolgáló
infrastrukturális tartozékok

Jelleg

Szerkezet
Tervszerűség
Egységesség
Akciójelleg
Elkülönülés

Időszak

Min. önálló háztömb kisvárosnyi Min. 100 lakás
lakosság
10, 11, vagy több; magas
3; nincs korlát
Többféle beépítésű; zöld
területekkel tagolt

Nincs saját
infrastruktúrája;
Szocreál és modern
stílusú

Többnyire házgyári; panel
Vasbeton + tégla; hagyományos
Egységes (típustervek), önmagában is funkcionális egység; jól határoltan elkülönülő; egy
akcióban, állami befolyással, tervszerűen épített
Egységesség; egységesség; egységes; Önmagában funkcionális egység; Homogén építési mód
egységes terv; típustervek
közös telken
Akciójelleg; egy akció; egy akció;
tervszerű; átfogó terv; szervezett
forma
Elkülönülés; elkülönülő; elkülönülő

Állami részben, vagy egészben;
határozott számú ház, háztípus;
egyidejűség
Önálló közig. név; jól határolt

Döntően 1960-90-ig
60, 70, 80; 60-as után döntően;
60-90; utóbbi évtizedekben

1950; 1949-90;

lakótelep központ
Számlálókörzet;
forgalmi utakkal határolt

Forrás: saját szerkesztés, a fentebb említett definíciók alapján
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Az eddig csak egy-egy helyen említett kritériumok közül, azonban számos olyan van, amelyeket
megtartandónak ítéltem meg. Ezek egy része ellentétje az elvetetteknek, más része viszont csak
hangolásában tér el azoktól, ám némelyikük egyedi elem. Most csak ez utóbb említettekhez fűznék
magyarázatot, a többit mindössze felsorolás szintjén érintem.
Fontosnak tartom a „néptelen területen épült” kritériumot, azzal az előtaggal, hogy relatíve,
mivel épültek jelentősebb szanálásokkal is lakótelepek. Alapvető jogosultságú kritériumnak tartom
a legalább önálló háztömbnyi méretet, és a közel kisvárosnyi lakosságot is, mert ezek nemcsak
méretbeli, de funkcionális alsó határt is feltételeznek. Bár csak hangolásban tér el, mégis itt
említeném meg a magas, 10 vagy több szintes beépítés kritériumait, mint a középmagas beépítés
kizárólagosságát megtörő, kiegészítő elemet. Kiemelném még ezek mellett a közös telken történő
megvalósulást, és az egységesség pontosítását az „önmagában is funkcionális” szavakkal. Szintén
megtartandó egyedi elemnek vettem az állami befolyás és az egyidejűség kritériumát, amelyek
elengedhetetlenek a lakótelep-méretű, tervszerűen végrehajtott komplex városrész
létrehozásában. Az egyidejűségnek nemcsak a lakásállomány, hanem a kiszolgáló infrastruktúra
építésére is vonatkoznia kell a funkcionális egységesség megvalósulása érdekében.
A többféle beépítési módot a lakótelep-szerkezetek sokszínűsége miatt fontos megemlíteni, az
önálló közigazgatási név pedig az összetartozás egy kifejezési formája, az image-, és
identitásformálás egyik alapeszköze. A zöldterületekkel tagoltság az egyik kulcsa a lakótelepek
egyik ritkán említett –, sőt gyakran az ellenkezőjével „vádolt” – tulajdonságának, a ritka
textúrának, a szellős beépítettségnek, ezért tartom megtartandónak.
A vasbeton téglával kiegészült használatának és a hagyományos építési módnak a megtartandó
kritériumok közé emelésére a házgyárak, panelek előtti és utáni idők lakótelepei miatt volt
szükség. Ezek az előtti és utáni idők tűnnek fel az időszaki meghatározások metszeten kívüli
részén, 1949-től kezdve egészen 1990-ig, amelyeket bár a megtartandó oszlopba soroltam az
időkeret bővítésre irányultságuk miatt, mégis a teljes elhagyásuk mellett tenném le voksomat. Ezt
a lakótelepek korábbi és jelenleg is folytatódó építésével indokolnám. Utolsó megtartandó
kritériumként a jól határoltságot említeném.
Az így kialakult kategóriák összegzésében tehát, az eddigi definíciók egybecsengő, metszeti
része a megtartandó kritériumokkal együtt szerepel. Ezek az összegzések igaz, az alapját jelentik
az általam készített definíciónak, de hozzárendelésük nem egyértelmű.
Ennek az egyik oka a leválogatott kritériumok bősége, túlzott meghatározottsága, másik oka
pedig, hogy a metszeti részben is szerepeltek olyan kritériumok, amelyeket vagy nem tartottam
fontosnak, vagy mennyiségi, minőségi meghatározásait pontatlannak ítéltem. Akadt azonban kettő
olyan is, amelyeket kifejezetten elvetendőnek tartottam a többszöri említésük ellenére.
Ezek, a „sűrű beépítettség” és a „magas laksűrűség” gyakori kritériumai voltak, amelyek
bizonyos értelemben félrevezetők. A sűrű beépítettség, a ritka kétdimenziós – területi – lakótelepi
textúra miatt, a magas laksűrűség pedig, az átlag körüli – és egyes övezetekétől elmaradó – lakó/
lakás mutatója miatt, nem helytálló. Ezzel azonban véletlenül sem a sűrűség kritériumának
alapvető fontosságát szeretném csorbítani (sőt!!!), csupán a kifejezésére más, sokkal alkalmasabb
kritériumot választanék, például a népsűrűséget, vagy lakássűrűséget.
Hipotetikus definícióalkotás
Alapvető kritériumnak tartom a lakótelep definiálásánál a méretet. Ezt az eddigi
meghatározások területi, lakos-, és lakásszámbeli oldalról közelítették meg. Bár mindhárom
nézőpontot helyén valónak találom, de mivel a metszeti részbe a lakásszám került, s ráadásul
kutatásom eddigi dimenziói is a fizikai környezeten alapulnak (későbbre marad a lakótelepek
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időigényesebb társadalmi vizsgálata), ezért ezt a kritériumot vettem górcső alá.
Ebben a tekintetben a lakótelepek felső határa sosem volt kérdéses, nyitott a végtelenségig. Az
igazi fejtörést az alsó határ meghúzása okozza, vagyis, hogy hány lakástól számít egy lakótelep
lakótelepnek. A hazai definícióknál többnyire el is marad ez az alsó küszöb, ám ahol fellelhető, ott
minimálisan 500 lakás szerepel – a német gyakorlatot alapul véve (CSIZMADY A. 2003, 2008).
Véleményem szerint ez túl alacsony határ, hiszen ez még a kezdeti laksűrűségi mutatók mellett
is csak 1500-2000 lakót jelentett legfeljebb, és azóta ez a szám jelentősen csökkent, ma
megközelítőleg mindössze 1300 főre tehető. Ennyi lakóra azonban csak nehezen, kétségesen
tervezhetők alapfokú funkciók, fenntartásuk sem egyértelműen megoldott, ergo aligha alakulhat ki
valamiféle saját, elkülönülően egységes lakótelepi infrastruktúra. A méret ilyetén való megszabását
tehát, a komplexitás érdekében funkcionalitáshoz kell kötni. Pontosításához azonban további
kutatás szükséges, ezért később kerül kifejtésre.
A méret lényege mellett kiemelendőnek tartom a magasság pontosítását is, azaz a magasság
nyomatékosítását. A definíciók metszeti részébe a „középmagas”, „többszintes”, döntően „4-5
szintes” lakóépületek kritériumai kerültek. Ezek szerintem is markáns elemeit jelentik a lakótelep
definiálásának, de hasonló fontosságúnak tartom az ötnél több, döntően 10 és 11 szintes épületek
vagylagos megemlítését is a magasság kritériumában, mert ezek szintén számottevő részét képezik
a magyar lakótelepek házállományának. Másik oldalról felvetődik az ennél alacsonyabb szintszámú,
kettő, háromemeletes lakótelepi házak kérdése. Tény, hogy ezek, a lakóépületek és lakóik
arányában is elenyésző hányadot képviselnek, ám az is kétségtelen, hogy előtűnhetnek nagyobb
lakótelepek lépcsőzetes változatosságot biztosító részelemeiként is, ezért valamilyen formában
ezekkel is számolni kell, utalni kell rájuk a kritérium megfogalmazásában is.
Szintén tisztázásra szolgál a lakótelep kétféle időtényezője. Az egyik, az időszak, amely eddig
döntően az 1960 és 1990 közé eső évtizedeket jelentette, de akad a definíciók között mind korábbi
kezdetű, mind későbbi befejezésű datálás is. Véleményem szerint az összes eddigi kritérium
igazolható, tehát valóban az 1960-as, 70-es, és 80-as években épültek döntően (igaz eltérő
intenzitással), de a lakótelepi állomány egy része már 1949-től, egy másik része pedig még a
kilencvenes évek elejéig számba vehető. Mégis, én ezeken a határokon is túllépnék, mivel
lakótelep-szerű építkezések már a 20. század elején is megjelentek (lásd: Wekerle-telep), s egyes
vélemények szerint bizonyos intenzív beépítésű lakóparki formákban ma is tovább élnek (CSIZMADY
A. 2008). Ezek alapján tehát a lakótelepek időszaka a jövő felé nyitott, kialakulása pedig átmeneti
jellegű, több évszázados múltra tekint vissza, ezért meghatározása értelmetlen.
A másik időtényező az egyidejűség, amely kritérium a ritkábban említettek közé tartozik,
mindazon által már egy tágabb fogalom, a telepszerűség kritériuma is egyben (KÖRNER ZS. 2004). Ez,
egyik oldalról a lakóépületek, másik oldalról a hozzájuk kapcsolódó, lakóikat szolgáló
infrastruktúra közel azonos időben történő fel- és kiépítését jelenti. Az egyidejűség kritériuma: a
többi városrésztől való egységes elkülönülés záloga, a telepi azonosság kulcsa, a tervszerűség
megvalósulásának előfeltétele, ezért létfontosságú. Felvetődik azonban a kérdés, hogy mekkora
időintervallumban szabjuk meg az egyidejűséget.
Amennyiben el akarjuk kerülni az építés közbeni – építészeti, politikai, gazdasági változások
okozta – tervmódosításokat, akkor mindenféle képen a tízéves skálán belül kell mozognunk. Az
építési technika az 1960-as évek végétől, a házgyárak megjelenésével már lehetővé tette több ezer
lakásos lakótelepek, akár három éven belüli felhúzását is, ám nem ez volt az általános. Több nagy
lakótelep esetében ugyanis több évtizeden átnyúlt az építkezés, ezért megkérdőjeleződik ezek
lakótelepi egysége. E lakótelepek esetében azonban, az egyes ütemek egyidejűsége többnyire
realizálódott.
Az egyidejűség korlátainak megállapításához nélkülözhetetlen a lakók emberi léptékének a
bevonása is, ezt azonban csak a későbbi, lakótelep-társadalmi kutatásaim során lesz módomban
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megvizsgálni. Most tehát csak azt emelném ki, hogy valamilyen léptékű egyidejűség
meghatározását is megkívánja a lakótelep definiálása, aminek 10 éven belül kell esnie, ám ez
további pontosításokra szorul.
Az előbbiek tudatában következzen a hipotetikus definícióm.
A magyarországi lakótelep: a kritikus lakáshiány csökkentése céljával, meghatározott népesség
lakáshoz juttatásával, viszonylag néptelen területen, egy akcióban, állami befolyással
megvalósuló olyan, legalább kisvárosnyi népességű telep, amely relatív magas népsűrűségével,
intenzív beépítésével, és többszörösen összetett – önmagában is funkcionális – egységességével,
szembetűnő határaival egyértelműen elkülönül környezetétől.
Gyakorlatorientált definícióalkotás
Mint, már fentebb említettem, a magyarországi lakótelepek minimális méretének
meghatározásánál a lakásszámot a funkcióhoz kell kötni. Mindezt azért, mert a lakótelep alapvető
kritériumának tartom a funkcionális egységességet. E tekintetben legalább egy lakókörzetet kell
alkotnia, amely több lakó- és középülettömb, közhasznú zöldterületek, utak és terek rendszere
(KŐSZEGFALVI GY. 1985). Ez biztosítja az elkülönülő, önmagában is életképes egységességet.
A különböző fokú közintézmények, többnyire népességhez kötötten, különböző lakosszámnál
jelentek meg a szocializmusban, és jelennek meg ma is. Mivel a lakótelepek építésekor alapvető
követelmény volt legalább az alapfokú közintézmények megépítése is – amelyhez többé-kevésbé
anyagi forrásokat is rendeltek –, ezért érdemes a hozzájuk kapcsolódó népességszámot az akkori
laksűrűséggel elosztva szemügyre venni, s így megkaphatjuk a lakótelep méretének számszerűsített
kritériumát.
Az ÉVM Építészeti és Településfejlesztési Főosztály által 1984-ben kiadott 5. sz. segédletben
fellelhető irányszámok, közintézményenként néhol jelentősen eltérő lakásszám minimumra
engednek következtetni, s az óvoda esetében például, akár a 166 lakásos alsó korlát sem
lehetetlen (PERÉNYI I. 1987). A megkötések széles játéktere és az egyes funkciók számottevő
különbségei miatt, a hivatalos adatok tehát nem igazán használhatók, s ezért szükség van egyfajta
általánosabb megközelítésre.
Bár községek csoportosításához írták le, mégis talán a legjobban használható a lakótelepek
osztályozásához is KÓRÓDI JÓZSEF és KŐSZEGFALVI GYÖRGY kategorizálása, amelyben 3000 lakosnál
jelölték meg a célszerű alsófokú szervezőközpontok alsó határát, amely az akkori laksűrűséggel
számolva valamivel ezer fölötti lakásszámot jelentett a lakótelepeken. A felsorolt kötelező
közintézmények között alsó és felső tagozatos általános iskola, gyermekintézmények, művelődési
ház, könyvtár, szakrendeléses orvosi rendelő, székházak, szakosított üzlethálózat, kisáruház,
szolgáltatóház és állatorvosi rendelő szerepel.
Megemlítendő még, hogy kiemelt alsófokú szervezőközpontként különböztették meg a körülbelül
2000-7000 lakásosra tehető egységeket, akár már gimnáziummal, egészségügyi központtal,
szakosított kereskedelmi ellátó-központtal felvértezve. Emellett papírra vetették, hogy 2000 lakos
alatt alapfokú közintézmény nem javasolt, ergo feltehetően 700 lakástól jelennek meg a részleges
alsófokú szervezőközpontok. (KÓRÓDI J. – KŐSZEGFALVI GY. 1971)
A lakótelepek nyelvére fordítva a fentiek annyit jelentenek, hogy feltételezhetően 700 lakástól
kezdve felfelé, már megjelennek a kvázi lakótelepek, bizonyos részleges funkciókkal, de csak
1100-1200 lakás fölött vehetők teljes mértékben lakótelepeknek, ezért a minimális lakásszám
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kritériumát elméletben én is itt húznám meg.
Összevetve mindezt a gyakorlattal, megerősítést nyer a behatárolás, hiszen ha megnézzük a
lehető legszélesebb értelemben vett magyarországi „lakótelepek” lakásszám szerinti eloszlását,
egyértelmű törések fedezhetők fel a 650-es és az 1300-as kategóriák lakótelepeinek
mennyiségében (1. ábra). Ennek tudatában, az elméletben megadott lakásszám minimumot
érdemes 1300-ra módosítani, és a továbbiakban ezt az alsó határt használni kritériumként.
1.

ábra. A szélesebb értelemben vett magyarországi lakótelepek lakásszám szerinti megoszlása

Forrás: számított adatok alapján, saját szerkesztés

E kritériumot alkalmazva azonban félő, hogy elveszik a „lakótelepek” jelentős része. S a
diagramra tekintve valóban így tűnhet, hiszen amennyiben csak a „lakótelepek” számát nézzük,
tényleg jelentős az elhullás. Míg, 56%-uk 650 lakás alatti, és további 17% vehető kvázi
lakótelepnek, addig alig több mint negyedük marad csak fenn a rostán.
2. ábra. Lakásszám-eloszlás a „lakótelepek” mérete alapján (forrás: saját szerkesztés)
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Más a helyzet azonban akkor, ha a „lakótelepekben” foglalt lakásszámot vesszük alapul (2.
ábra). Ez esetben már az 1300-nál több lakással büszkélkedő valódi lakótelepek aránya eléri a 72%ot, a kvázi, és a 650-nél kevesebb lakásos „lakótelepek” pedig fele-fele arányban osztozkodnak a
maradék bő negyeden. Ez utóbbi arányok megközelítőleg igazak a népességszámokat tekintve is,
tehát elmondhatjuk, hogy a lakótelepek az 1300-as kritériumot alkalmazva is megtartják
jelentőségüket, sőt megtisztulnak a csak nevükben lakótelepi zavaró tényezőktől.
Alapvető kritériuma a telepszerű építkezéseknek az egyidejűség, amelyhez talán nem is fér
kétség. Felvetődik azonban a kérdés, hogy mi az, az idő intervallum, amelyen belül egyidejűnek
számít a telep. Már korábban említettem, hogy véleményem szerint mindenféleképpen az emberi
életciklusokhoz kellene igazodnia, tehát tíz évnél tovább nem nyúlhatna egy lakótelep felépülése.
A lakótelepek építésekori magas gyermekarány indokolttá teszi, hogy rajtuk alapuljon az emberi
életciklus általi lehatárolás, ezért a születéstől az iskolakezdésig tartó hat-hét, egy kis ráhagyással
nyolc év ideálisnak tűnik. Mivel a magyarországi házgyárak és panelüzemek legkisebbének
kapacitásai is lehetővé tették akár bő három év alatt, egy minimálisan 1300 lakásos lakótelep
felépítését, sőt a legnagyobbaknak ehhez kevesebb mint négy hónap is elegendő volt, így joggal
feltételezhetnénk, hogy a nyolc évre szűkítés indokolt.
A gyakorlat azonban mást mutat, mivel a lakásszám kritériumával már leszűkített valós
lakótelepek körét, az egyidejűség nyolc éven belüli kritériuma majdnem ötödére csökkenti.
Ráadásul az egyidejűség alatt nem csak a lakóházak, hanem a kiszolgáló intézmények,
infrastruktúra megépülését is értem, – mert ez teremti meg az igazi funkcionális egységet, és a
bizonyos szintű önállóságot, elkülönülést – ám ezt is beleszámítva valószínű még tovább csökkenne
a kör, köszönhetően a sok helyen halogatott intézményépítéseknek.
Ez a tény, kikényszeríti a kritérium módosítását. Egyrészt, a számítás alapjául okkal szolgálhatna
a valós építési idő, amelyet az eredeti építési időből, a gyakorta előforduló ütemek közti sokéves
szüneteket kivonva kapunk meg. Másrészt, mivel számos esetben előfordul, hogy fel sem tűntetik a
szünetet, ezért pontosabb képet adhat az egy évre jutó lakásépítés száma. Harmadrészt pedig a
nyolc év helyett megengedhető a 10 év is. E három módosításból következően, az számít
egyidejűnek és ez által lakótelepnek, amelyre igaz, hogy a valós építési időt tekintve legalább 130
lakás/év-es mutatóval rendelkezik. Ezt a kritériumot már a gyakorlat is igazolta, hiszen mindössze
tíz „lakóteleptől” kellett elbúcsúznunk, az egyidejűség feltétele pedig megmaradt a bent maradó
lakótelepekre nézve.
A további két – feltételezetten szükséges – kritérium sok hasznot már nem hajtott a vizsgálatok
során, hiszen a legalább négyszintes épületek szinte kizárólagossága, mindössze egyetlen
„lakótelepet” fosztott meg címétől, a bátonyterenyei (volt nagybátonyi) Mátra lakótelepet, amely
döntően kétszintes lakóházakból áll. A valamely alapfokú közintézmény meglétének feltétele pedig
– valószínűsíthető túlzott enyhesége miatt – mindenhol teljesült.
Így elmondható, hogy az egyik kutatási módszerként használt Google Térkép és Föld nyújtotta
lehetőségek inkább ellenőrző funkciót töltöttek be ez esetben, viszont ettől függetlenül nagy
segítséget nyújtottak többek között az egyes lakótelepek területi lehatárolásában, az összenőttek
megkülönböztetésében, a több néven futók egyeztetésében.
Itt jegyezném meg, hogy az összefüggő területet képező, különállónak elkönyvelt lakótelepeket egynek vettem,
amennyiben azok jellegükben nem tértek el nagymértékben és semmilyen más természeti, vagy épített akadály sem
választotta őket szét. Ilyen, gyakorlatilag elkülöníthetetlen, területileg egységes lakótelepek alkotnak körgyűrűt
például Székesfehérváron, harmadkörívet Szegeden, és egységes újvárost Dunaújvárosban –, hogy csak egy néhányat
említsek. Ennek következtében jelentős eltérések is megfigyelhetők egyes települések lakótelepeinek számában és ez
által az egy lakótelepre jutó lakások számában.
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Összegzésként: saját definíció a lakótelepekre
A magyarországi lakótelepek összegyűjtése-leválogatása során sokat pontosodtak a hipotetikus
definíciómban megfogalmazott elméleti kritériumok, köszönhetően a gyakorlati visszajelzéseknek
is. A következményükként kialakult adatbázis már szemmel láthatóvá teszi a magyar lakótelepet, a
definíciómról lerántja a hipotetika leplét.
Ezek szerint a magyarországi lakótelep: formáiban területileg elkülönülő, minimum 1300
lakásos – önmagában is funkcionális – egységet alkotó, sok zöldterülettel bíró, ritka textúrájú,
ám négy szintet meghaladó átlagmagassága miatt intenzív beépítésű, és környezetéhez képest
kiemelkedően magas lakássűrűségű és népsűrűségű városrész, amely állami befolyással,
legalább részleteiben egyidejűleg, akciószerűen, relatív néptelen területen valósul meg,
valamely célzott népesség lakáshiányának csökkentése, megelőzése céljából.
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A katonai jelenlét és a demilitarizáció hatásainak bemutatása Marcali példáján

Németh Tamás
A katonai jelenlét és a demilitarizáció hatásainak bemutatása
Marcali példáján
Bevezetés
A földrajz és a hadtudományok közös kutatási területe a katonai jelenlét településekre gyakorolt
hatása is. A téma szakirodalma mind külföldön, mind hazánkban egyre bővül, köszönhetően
elsősorban annak, hogy a hidegháború befejeztével világszerte egy demilitarizálódási folyamat
kezdődött. Magyarországon fokozta ennek hatásait, hogy a rendszerváltás után nem csak a Magyar
Honvédségre átkeresztelt Magyar Néphadsereg létszámcsökkentése kezdődött meg, de távozott az
országból mintegy 100 ezer főnyi szovjet haderő is. Ezek a változások a települések életére nézve
is komoly következményekkel jártak.
Garnizonvárosok és demilitarizáció
A tömeghadseregek kialakulásával megjelentek a kaszárnyák, mint az állandó hadsereg
lakhelyei, a kiképzés színterei. Az érintett, jellemzően már amúgy is fejlettebb települések ezáltal
további fejlődési lehetőséghez jutottak, hiszen egy kaszárnya jelentős felvevőpiacot biztosított a
környék mezőgazdasága és könnyűipara számára, a katonák pedig növelték a helyi vásárlóerőt.
A második világháborút követő hidegháborús évtizedekben a szembenálló felek erőteljes
haderőfejlesztése során újabb és újabb települések számára vált meghatározóvá a katonai
jelenlét, amely a civil lakosság közül is sokaknak jelentett biztos egzisztenciát. A keleti blokk
összeomlásával aztán jelentősen csökkent a katonai fenyegetettség érzése, átrendeződtek a
globális erőviszonyok. Világszerte jellemzővé vált a korábbi, sorkötelezettségen alapuló,
túlméretezett fegyveres erők korszerűsítése, áttérés a lényegesen kisebb létszámú professzionális
haderőre, ezzel megjelent a demilitarizálódás fogalma. Utóbbi alatt a katonai funkciók leépülését,
visszaszorulását, a hadügy befolyásának csökkenését, illetve megszűnését értjük egy adott
térségben. Az ezen folyamat nyomán hátramaradt, egykor dominánsan katonai funkciójú
területeket pedig – a hozzájuk tartozó objektumokkal, ingatlanállománnyal együtt – katonai
örökségnek, illetve katonai barnamezőnek nevezzük. A demilitarizálódásnak megvannak a térbeli
aspektusai: elsősorban azok, hogy a hadsereg által használt tér összezsugorodik, és ez lehetőséget
teremt a különböző civil hasznosítási elképzeléseknek. A másik oldalról, a hadsereg visszaszorulása
azt is jelenti, hogy csökken az általa foglalkoztatott hivatásosok, illetve a munkaerőpiacról
időlegesen kivont sorállomány száma, vagyis növekszik a munkát keresők aránya. Mivel a folyamat
időben elhúzódó, ezért ennek a nemzetgazdasági szint helyett az egyes, fontosabb bázisokhoz
kötődő lokális hatásai a jelentősebbek (OROSZ É. - PIRISI G. 2010).
Magyarországon a kiegyezés után, az önálló haderő megteremtésével lendült fel a
kaszárnyaépítések folyamata, számos településen jelent meg, vagy vált meghatározóbbá a katonai
jelenlét. Igazán robbanásszerű változást azonban csak a Magyar Néphadsereg létrehozása
eredményezett a második világháborút követő években, amikor is olyan települések váltak
garnizonvárossá, amelyeknél korábban soha nem volt meghatározó a katonai funkció.
Garnizonvárosnak nevezhetjük azokat a településeket, amelyeknél egy viszonylag kisebb
lakosságszámhoz aránylag jelentős számú ott állomásozó katona, vagyis fokozott katonai jelenlét
társul.
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Mint azt SIKESDI L. (2009) is kiemeli, ezeken a településeken a katonai jelenlét nem
korlátozódott a laktanyákra, hiszen a tiszti, tiszthelyettesi állomány jelentős része helyben lakott,
és a helyi szolgáltatásokat vette igénybe, házastársaik helyben dolgoztak, gyermekeik ott jártak
óvodába, iskolába. A sorállomány eltávozáskor szintén döntően helyben töltötte szabadidejét, majd
a szolgálati idő után sokan helyben telepedtek le, ami javította a települések korösszetételét,
növelte a munkaképes korúak számát. Egy-egy alakulat így hozzájárult az adott település
lakosságszámának növekedéséhez, ami különösen a kisebb városok esetében volt meghatározó,
hiszen a tisztek-tiszthelyettesek száma elérhette a 6-800, a teljes létszám pedig akár a 2000 főt.
Előbbiek számára általában honvédségi lakótelepek, nőtlenszállók is épültek, ami további
infrastruktúrafejlesztéssel járt a településeken. A laktanyák ugyanakkor jelentős számú polgári
alkalmazottat is foglalkoztattak, akik üzemeltették a közüzemi, energetikai rendszereket, jelentős
szerepet játszottak az élelmezési feladatokban, részt vettek az elhelyezési, egészségügyi és
higiéniás körülmények megteremtésében.
Ez a harmonikus együttműködés bomlott aztán fel sok helyen a 80-as évek végén kezdődött
hazai demilitarizálódás során. Az elmúlt mintegy 20 évben lezajlott folyamatok léptékét jól jelzi,
hogy míg a 80-as évek közepén az MN létszáma mintegy 150 ezer fő volt, és ehhez társult a
hazánkban állomásozó közel 100 ezer szovjet katona, ma a Magyar Honvédség létszáma nem éri el
a 30 ezer főt. Szerencsétlen egybeesés, hogy hazánkban a demilitarizálódáshoz egyben
dezindusztrializáció is társult, így az alakulatok megszűnése, áthelyezése sok helyen együtt járt az
ipar leépülésével is. A stabilnak hitt megélhetésüket elvesztő polgári alkalmazottak közül így sokan
a civil szférában is csak nehezen, vagy helyben egyáltalán nem is tudtak elhelyezkedni. A katonák
után visszamaradt épített, tárgyi és szellemi hagyaték, összefoglalóan katonai örökség kezelése
mindenütt nehézségeket okozott. A felhagyott, használat nélkül maradt honvédségi területek a
barnamezők egyik altípusát képviselik, hiszen jellemző rájuk azok számos ismérve, mint az
antropogén eredet, a leromlott fizikai állapot, a környezetszennyezéssel való terheltség és a
nagyrészt rendelkezésre álló infrastruktúra is (OROSZ É. 2009).
A katonai jelenlét hatásai Marcaliban
A katonai jelenlét hatásainak bemutatására, valamint a demilitarizáció következményeinek
vizsgálatára, a visszamaradt objektumok hasznosítására kitűnő például szolgál az egykor két
laktanyával is rendelkező dél-dunántúli kisváros, Marcali.
Katonai objektumok
A második világháború után számos dunántúli település vált katonai helyőrséggé, hiszen a Magyar
Néphadsereg fejlesztése egy nyugat felé történő elhelyezkedési orientációt kívánt meg. Ezen első
lépcsős alakulatok második vonalába tartozott Marcali is. A somogyi község központjában 1949-ben
kezdődött meg a Hunyadi János laktanya építése, az államosított Széchényi-uradalom területén,
ahol a település vezetése ezt megelőzően rekreációs célú fejlesztésekbe kezdett. 1950 tavaszán
aztán újabb laktanyaépítés kezdődött a településtől délre, jól fizető állást biztosítva ezzel számos
környékbeli lakosnak. Az Országos Lakásépítő Vállalat kivitelezésében készült laktanyák 1951
második felében kerültek átadásra (1. ábra).
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1.ábra. Katonai objektumok Marcaliban (Google Earth)
A 11 hektáron elhelyezkedő úgynevezett belső laktanyában kezdetben lövész és tüzér, majd 1953
és 1987 között műszaki alakulatok állomásoztak, utóbbiak jelentős szerepet vállaltak a helyi
fejlesztésekben is. A 80-as évek végén, majd különösen a rendszerváltást követően megkezdődött,
illetve felgyorsult az immár Magyar Honvédségre átkeresztelt haderő létszámcsökkentése, melynek
egyik első áldozata éppen a marcali Hunyadi János laktanya lett. Miután a katonai alakulatok 1990ben elhagyták a helyőrséget, az objektumot a Honvédelmi Minisztérium a Marcali Városi
Önkormányzat kezelésébe adta.
Az 1974-es bővítését követően 38 hektáros területű Petőfi Sándor (úgynevezett külső) laktanya a
60-as évektől a tüzér alakulatok fellegvára volt, egyszerre két tüzérdandár és két tarackos
tüzérosztály szolgált itt. A Magyar Néphadsereg 80-as évek végi átszervezése, majd a 90-es
években végbement változások következtében a külső laktanyában állomásozó alakulatok száma
előbb erőteljesen csökkent, majd 1997-ben véglegesen megszűnt a sorállomány szolgálata,
elhelyezése a helyőrségben. Ezt követően néhány évig HM raktárként szolgált a laktanya, majd ez a
funkciója is megszűnt, és 2001-ben az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. vette át, ma a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében áll.
A két laktanyán kívül természetesen további katonai objektumok is létesültek a településen,
melyek egyrészt a tiszti, tiszthelyettesi állomány elhelyezését, másrészt a helyőrségben
állomásozó katonaság kiképzési és sportolási lehetőségeit biztosították. A 295 honvédségi tulajdonú
lakás 1990-ben a város 4670 db-os lakásállományának 6,31%-át jelentette, az 54 tanácsi kezelésű
lakással kiegészülve a helyőrségparancsnokság a Marcaliban található lakások 7,47%-a felett
rendelkezett.
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A településfejlődésre gyakorolt hatások
BAKOS P. - BALOGH M. (2001) kiemelik, hogy a település vezetése és lakossága nehezen fogadta
be a katonákat, kezdetben elég rideg volt a viszony, elsősorban a községre erőltetett belső
laktanya építése miatt. Az építkezések ugyanakkor kedvezően befolyásolták a térség
munkaerőpiaci helyzetét, hiszen csak a külső laktanya építésén 4-500-an dolgoztak egyszerre. A
háborús pusztítás után pár évvel viszont Marcali kezdetleges ipara alig tudott beszállítani az
építkezéshez, csupán a téglagyár és a fűrészüzem jöhetett szóba, továbbá a homokot helyben
termelték ki. Az építkezésen a havi kereset 800-1200 forint között mozgott, ami többszöröse volt
az eseti napszámban kereshető pénznek.
Az 50-es évek végére kezdtek normalizálódni a viszonyok, ebben jelentős szerepe volt a műszaki
zászlóalj által végzett tevékenységeknek, így a hóeltakarításnak, a tribünépítéseknek, a veszélyes
fák kivágásának. 1963-tól, a tüzérdandár és a páncéltörő osztály helyőrségbe diszlokálásakor
azonban újabb feszültségek keletkeztek. Ekkor ugyanis számos katonacsalád érkezett Marcaliba,
amely új problémákat eredményezett. A település nem volt intézményileg felkészülve az egyszerre
jelentkező ipartelepítés vonzásából és a katonai alakulatok számának növeléséből adódó
lakosságnövekedésre, a bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyigények kiszolgálására, a katonafeleségek
elhelyezkedési nehézségeinek kezelésére.
A felmerülő problémák megoldása együttműködésre kényszerítette a civil és a katonai vezetést.
A foglalkoztatás növelésére bedolgozói munkaköröket hoztak létre (kesztyűvarrás), majd Marcaliba
települt a Rákospalotai Bőrdíszmű és a Május 1. Ruhagyár üzemegysége, valamint honvédségi
mosoda létesült. A 60-as években amúgy is megindult a település erőteljes várossá fejlesztése, a
lakásépítések mellett jelentős infrastruktúrafejlesztés is folyt. A központi bővítésén túl két új
óvoda, valamint új általános iskola is épült, korszerű bölcsőde létesült, sőt tanácsi költségen, de
honvédségi munkaerővel egy további óvodát is kialakítottak, ahol a helyőrség kapta a férőhelyek
50%-át.
A műszaki zászlóalj a 70-es években elöljárói egyeztetés után egyre több olyan munkához
kapcsolódhatott, amely a kiképzéssel egyeztetve gazdasági szempontból többletkapacitást
jelentett a helyi célok megvalósításához. Ilyen volt az évtized végén a Balatonújlak-Marcali közötti
gázvezeték nyomvonalának előkészítése, melynek következtében jóval korábban, már 1980-ban
megindulhatott a városban a vezetékes földgázszolgáltatás. A földgáz bevezetésével újabb
lehetőségek nyíltak meg a lakosság jobb kiszolgálása és az ipari üzemek energiaellátásának javítása
terén (FEHÉR J. 2000).
Az évek folyamán kölcsönös jó viszony alakult ki a településen a civil és a katonai lakosság
között, a laktanyák jelenléte pedig elősegítette Marcali fejlődését is. A 60-as évek végén
megkezdett várossá fejlesztés következtében a település lakosságszáma az 1970-es 9850 főről tíz
év alatt 12635 főre nőtt, a katonai jelenlét fontosságát pedig jól szemlélteti, hogy a két
laktanyában egyszerre mintegy 2000-2500 katona szolgált. Közülük a 6-700 fős tiszti, tiszthelyettesi
állomány túlnyomó többsége helyben, néhány fő pedig a környező településeken (például
Kéthelyen) lakott, ám a mintegy 1600-1800 főnyi sorkatona az állandó lakosságon felüli vásárlóerőt
biztosított. Ennek következtében növekedett a posta, a vasút forgalma, a katonák eltávozáskor a
helyi üzletekben vásároltak, a marcali szórakozóhelyeket látogatták, sokan itt találták meg életük
párját, és leszerelésük után helyben telepedtek le, amivel szintén a település korösszetételét
javították. Mai szemmel nézve a katonai jelenlét jelentős mértékben járult hozzá Marcali
folyamatos megújulási potenciáljához. A helyőrség kiszolgálása, ellátása ugyanakkor biztos
felvevőpiacot jelentett számos helyi üzem, így a kenyérgyár vagy a tejüzem számára, továbbá
mintegy 150 fő polgári alkalmazottként szintén valamelyik laktanyában jutott biztos
megélhetéshez. Sokan dolgoztak az elhelyezési szolgálatnál (villanyszerelők, asztalosok, festők,
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kőművesek, fűtők, házfelügyelők), az étkezdékben (szakácsok, konyhalányok), vagy a javító
századoknál (autó- és autóvillamossági szerelők).
A 80-as évek végére aztán a Magyar Néphadsereg által igénybe vett ingó és ingatlan vagyon
fenntartása és működtetése már túlzott igénybevételnek bizonyult az ország társadalma és
gazdasága számára. Jellemző, hogy az utóbbi években jellemző 1,1-1,2%-kal szemben a védelmi
kiadások nagysága 1985-ben elérte a GDP 7,2%-át (WAGNER P. 2002). Megkérdőjeleződött az ekkora
hadsereg fenntartásának szükségessége, megkezdődött az MN átszervezése, amely számos alakulat
áthelyezésével, sőt megszüntetésével járt. 1990 után még nagyobb lökést kapott ez a folyamat,
amikor is új stratégiai megfontolások alapján láttak hozzá az immáron Magyar Honvédség
megreformálásához, személyi állománya, technikai eszközei, helyőrségei és ingatlanai
„átszabásához” (SIKESDI L. 2009).
A haderőreform súlyosan érintette a marcali helyőrséget is, a város 1990-ben az egyik, majd
1997-ben (gyakorlatilag) a másik laktanyáját is elveszítette. Ezzel százak veszítették el korábban
biztosnak vélt megélhetésüket, a helyzetet pedig tovább súlyosbították a rendszerváltást követő
gazdasági visszaesés következményei is, a 90-es években a munkájukat elveszítő polgári
alkalmazottak, a laktanyák korábbi beszállítói, és a recesszió miatt elbocsátottak kerültek
egyszerre a munkaerőpiacra.
A katonák, katonacsaládok közül sokan távoztak Marcaliból az áthelyezések következtében, a
város lakosságszáma azonban 1990-2001 között érdemben alig csökkent (13070-ről 12700 főre),
mivel ezt a csökkenést ellensúlyozni tudta a környező községekből érkezők, a Marcaliban jobb
megélhetést keresők beáramlása. A Marcaliból történő elvándorlások 1990-2009 közötti számának
alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a jellemzően 450-580 közötti értékek közül négy év
emelkedik ki. Jelentősebb volt az elvándorlás 1990-ben, 1997-98-ban, valamint 2007-ben (598,
653, 631, illetve 613 fő). Ezek hátteréül szolgálhat, hogy 1990-ben szűnt meg a belső laktanya,
1997-ben számolták fel a külső laktanyát, 2007-ben a Mustang farmergyártó marcali üzemének
bezárásakor pedig közel 400-an veszítették el állásukat.
A katonai örökség hasznosítása Marcaliban
A Magyar Néphadsereg, majd Magyar Honvédség haderőreformjának első, erőltetett ütemű
leépítéssel jellemezhető szakasza a marcali helyőrséget is végzetesen érintette. A 90-es években
mindkét laktanyáját elveszítő településen igen jelentős épített katonai örökség maradt hátra,
melynek hasznosítása máig is csak részben valósult meg. Marcaliban a katonai örökség OROSZ É. PIRISI G. (2010) által ismertetett altípusai közül a felhagyott polgári védelmi létesítményeket és a
repülőteret leszámítva mindegyikre találhatunk példát, így laktanyákra, katonai háttérintézményekre, lakótelepre, gyakorló- és lőterekre, lőszerraktárra és egyéb objektumokra is,
vagyis mind bel-, mind külterületi típusokra. A HM ingatlanok értékesítése, átadása szempontjából
a városban az első két szakasz jellegzetes vonásai figyelhetők meg, vagyis 1999. előtt az
önkormányzatnak történő térítésmentes átadás és az értékesítés, 2000-2004. között pedig a
térítésmentes vagyonkezelői átadás.
A városban a katonai jelenlét leépülése az 1987-es haderő-átszervezéssel kezdődött, majd 1990ben bezárt a Hunyadi János laktanya, az önkormányzathoz került a nőtlenszálló, ezt követően
megkezdődött a honvédségi lakások értékesítése, felszámolták a helyőrségi klubot, 1997-ben
távoztak a harcoló alakulatok a külső laktanyából is, amely 2001-ben az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt-hez került. A katonák után hátra maradt ingatlanok sorsa igen változó képet
mutat.
A legsikeresebben rehabilitált terület egyértelműen az egykor Hunyadi János laktanya. Az
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építésekor még a település peremén elhelyezkedő objektumot az eltelt évtizedek során Marcali
„körbenőtte”, így 1990-re a terület a város központjának egy 11 hektáros, immáron kihasználatlan
részét jelentette. A központi elhelyezkedés, a közművesítettség és a kedvező közlekedési
adottságok jelentősen felértékelték a területet, így az önkormányzat a részleges felparcellázás
mellett döntött. A laktanya északi felének katonai létesítményeit (benzinkutak, üzemanyag és
lőszerraktárak, fatelep, műszaki anyagraktár) elbontották, helyükön építési telkeket jelöltek ki. Az
egykori katonai utak a városi utcahálózat részei lettek.
A jelentősebb épületek a laktanya déli felében helyezkedtek el, ezeket az önkormányzat
megtartotta, és igyekezett azokat új funkciókkal megtölteni. Így lett a deszant század és a
felderítő szakasz telephelyéből piaccsarnok, az elhelyezési iroda, műhely és raktár épületéből
áruház. Az eredetihez közeli új funkciót kapott a tiszti étkezde, ifjúsági klub és könyvtár épülete,
amelyben felújítása után az új Helyőrségi Klub kapott helyet, majd a külső laktanya bezárása után
a Honvéd Nyugállományúak Klubjának használatába került.
A laktanya délkeleti részén, a 68-as út mellett található épületeket az évtized közepére
elbontották, átalakították, itt két üzletsor, étterem, valamint áruház létesült, a hozzájuk tartozó
parkolóval. A honvédségi mosoda eredeti funkcióját megőrizve működik tovább, immár civil
tulajdonban. A hosszú évekig üresen álló két legjelentősebb épületet (legénységi épület, ruházati,
gépjármű és műszaki anyagraktár) a 2000-es évek elején felújították, átalakították, bennük
önkormányzati bérlakások létesültek (2. ábra).

2 ábra. A belső laktanya vázlatos alaprajza, valamint a terület mai állapota
(FEHÉR J. 2000, Google Earth)
A laktanya déli részén található beépítetlen terület 2005-2006-ban, a szomszédos Akku-Gép volt
ipari telephelyének kármentesítésével együtt került hasznosításra. A ROP 2.2 (Város- és
barnamezős rehabilitáció) forrásból megvalósult projekt keretében a város központjában 1,6 ha
került kármentesítésre, 5,5 ha területen pedig új városközpont, az Európa-park került kialakításra.
A projekt célja a hasznosítatlan területek funkcióváltásának elősegítése, új kulturális,
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egészségügyi, pihenő és kereskedelmi funkció kialakítása volt. Ennek keretében a volt belső
laktanya területének déli részén megépült az új szabadtéri színpad, nagyjából azon a helyen, ahol
a régi is állott a laktanyaépítés előtt.
Az egykori Hunyadi János laktanya területén tehát a katonai örökség hasznosításának OROSZ É. PIRISI G. (2010) által ismertetett mindhárom típusa jól megfigyelhető (eredeti funkcióhoz közeli
hasznosítás, az eredeti épületállományt annak rehabilitációja után új funkciókkal felruházó
hasznosítás, az épületállomány elbontását követő barnamezős területhasznosítás).
A belső laktanya bezárása és a külsőben szolgáló alakulatok számának csökkentése után 1993-ban
megkezdődött a szolgálati lakások értékesítése. Az elkövetkező két évben minden HM tulajdonban
álló lakás eladásra került, az értékesítés nyílt eljárással történt, a pályázatok elbírálásánál
azonban előnyt élveztek a katonák, valamint a közalkalmazottak, így sokan válhattak korábbi
szolgálati lakásuk tulajdonosává. A volt tiszti lakótelep ma a város Integrált Fejlesztési
Stratégiájának egyik lehatárolt akcióterülete, ami jelzi, hogy a terület, különösen az épületek
közötti zöldterületek, az út- és járdahálózat további rehabilitációra szorul.
A nőtlenszállót a helyőrségparancsnokság 1991-ben adta át az önkormányzatnak, az épület
hasznosítása azonban a többszöri próbálkozás ellenére máig megoldatlan. Miután hosszú évekig
üresen állt, az épület állapota erősen leromlott, a 2000-es évek közepén indult átalakítása,
felújítása pedig félbeszakadt, torzója ma is elhagyatottan várja további sorsát (3. ábra).

3. ábra. Az egykori nőtlenszálló napjainkban
Az egykor a Honvéd Sportegyesület által használt, 2,2 hektáron elterülő sportpálya a belső
laktanya nyugati oldalán került kialakításra. A katonai alakulatok távozása után a terület szintén a
városi önkormányzathoz került, ma a Marcali Városi Szabadidő és Sportegyesület használja.
A Marcalitól délre felépült külső laktanya további sorsa erősen kérdéses. A belső laktanyával
ellentétben a terület távol esik a város központjától, az óriási terület és az igen jelentős
épületállomány pedig megnehezíti a további hasznosítást. Az MNV már többször felkínálta a helyi
önkormányzatnak térítésmentes átadásra az ingatlant, ám az, a már említett okokra hivatkozva,
nem kívánt élni a lehetőséggel.
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Összességében jól látható tehát, hogy a katonai örökség hasznosításának lehetőségei még egyazon
településen belül is igen különbözőek. A Marcali területén található egykori katonai objektumok
között ugyanúgy vannak sikertörténetek, mint hosszú évek óta megoldatlan problémák. A közel öt
évtizedes katonai jelenlét azonban meghatározó jegyeket hagyott a város arculatán.
A laktanyabezárások társadalmi hatásai
Marcali sem volt kivétel a laktanyabezárásokkal járó folyamatok alól (lakosságszám és
munkahelyek számának csökkenése), ám ki kell emelni, hogy a két laktanya bezárása, már csak
eltérő nagyságrendjük miatt is, más-más következményekkel járt. A belső laktanya létszáma
harmada, negyede volt a külső laktanyáénak, így a felszámolás hatásai is mérsékeltebbek voltak.
1990 után ráadásul a Hunyadi János laktanya dolgozóinak egy része éppen a külső laktanyában
talált új munkahelyet. A külső laktanyában szolgáló alakulatok leépítése jóval komolyabb
következményekkel járt, hiszen a város megszűnt a Magyar Honvédség helyőrsége lenni, a katonák
távoztak a településről. A legrosszabbul a polgári alkalmazottak jártak, az addig biztosnak hitt,
életre szólónak gondolt munkahelyük megszűnésekor sokan létbizonytalanságban találták magukat.
Az 1995-96-ban elküldött 51 dolgozóból csak 21 fő talált azonnal munkát, 30-an munkanélkülivé
váltak (BAKOS P. - BALOGH M. 2001).
A laktanyában dolgozó fiatal tisztek, tiszthelyettesek közül azok, akiknek nem volt helyi
kötődésük, áthelyezésüket kérték egy másik alakulathoz, és távoztak a városból. Azok, akik a
maradást (és ezzel a leszerelést) választották, gyakran rendőrként, tűzoltóként szolgáltak tovább.
Az idősebbek, ha megvolt a kellő szolgálati idejük, jellemzően a nyugdíjba vonulás mellett
döntöttek. Sokan azonban az ingázást választották, és ugyan marcali lakosok maradtak, ám
áthelyezésük után napi, heti rendszerességgel ingáztak a közeli Kaposvárra, esetleg
Székesfehérvárra.
Összegzés
Összegzésként megállapítható, hogy a katonai jelenlét egyértelműen pozitív irányba
befolyásolta Marcali településfejlődését, meghatározó mértékben járult hozzá az egykori
járásközpont várossá válásához. A helyi lakosság számához mérve is jelentős nagyságú haderő
jelenléte komoly lendületet adott a városiasodási folyamatnak, infrastrukturális beruházásokat tett
szükségessé, növelte a vásárlóerőt. A haderőreformot követő laktanyabezárások okozta negatív
hatások mellett a város egyben újabb fejlesztési lehetőségekhez jutott, hiszen a katonai örökség
hasznosítása a település kiemelt fontosságú feladatává vált.
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Kőműves Krisztina
A pécsi Tüskésrét jövőbeni hasznosításának lehetőségei
2010-ben Baranya megye székhelye, Pécs viselte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet.
Rengeteg program és beruházás tette izgalmasabbá a várost. A vizsgálat egy olyan területet mutat
be, amely számos lehetőséget kínál a település számára, azonban az EKF beruházások során
kimaradt a fejlesztésekből. Ez nem más, mint a város délkeleti részén fekvő, közel háromszáz
hektáros Tüskésrét. A terület 2004-ig a Pannon Hőerőmű széntüzeléséből származó zagy
elhelyezésére szolgált. A rekultivációt követően értékes rekreációs teret biztosíthat a pécsieknek
szabadidejük aktív eltöltéséhez. Felmértem, hogy milyen igények merülhetnek fel a lakosság
körében, akik a terület igazi használóivá válhatnak. A helyi önkormányzat és a Pannon Hőerőmű
(valamint elődje) - a térség tulajdonosai - álláspontját is figyelembe véve, egy komplex kérdőív
eredményeként született meg a pécsi „Central Park” gondolata.
Kulcsszavak: rekultiváció, rekreáció, Tüskésrét, barnamező, „Central Park”
Pécsett 1959-ben nyitotta meg kapuit és kezdte meg működését az erőmű. Kezdetben a helyben
kitermelt szénnel üzemelt, majd az 1980-as években történt újításoknak köszönhetően már
korszerűbb berendezésekkel. 2004-ben, az Európai Unióhoz való csatlakozást követően döntést
hoztak, hogy a szénnel való tüzelést be kell szüntetni. Ennek következtében a meglévő négy
kazánból, kettőt gáz-üzemmódra, egyet pedig biomassza tüzelésre alakítottak át. A negyedik kazán
nem üzemel, leállították. Az erőmű „szenes” korszakából több, máig megoldatlan probléma is
keletkezett. A kőszén tüzelése során a hőenergia felszabadulása mellett egy szilárd
halmazállapotú, liszthez hasonlatos, nagyrészt kvarc- és földpát szemcsék alkotta salak vagy
pernye is létrejött. A keletkező anyagot vízzel vegyítették, ebből jött létre a zagy. Ha ezt az
anyagot egy speciális rendszerbe vezetik, akkor lesz belőle sűrűzagy. A zagy elhelyezésére, az
erőműtől nyugatra elterülő háromszáz hektár nagyságú területet jelölték ki. Ez a pécsi Tüskésrét.
A vizsgálat fő témája a Tüskésrét, a rekultiváció, valamint a lehetséges rekreációs megoldások
bemutatása. Pécs 2010-ben Essen és Istanbul mellett Európa Kulturális Fővárosa volt. A cím
elnyerése számos fejlesztést vont maga után. A város bizonyos részei megújultak, új komplexumok
épültek. Sokak számára ismeretlen, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a területben. A
kulturális főváros belső terein nem található megfelelő nagyságú közpark, zöld felület, sőt a
pécsiek nagy bánatára sem tava, sem folyója nincs a városnak.
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1. ábra. Pécs városa a Tüskésrétről (Saját fotó, 2010).
A vizsgálódás során a hangsúlyt a rekultivációs területre összpontosítottam, a lakosság, az
önkormányzat, valamint az erőmű érdekeit is figyelembe véve. Lehetőségeit a városon belüli jó
elhelyezkedésében, nagy zöld területében illetve tavas megoldásában látom. Az EKF projektek
miatt úgy gondolom, hogy kelet felé tolódott a belváros súlypontja. A Kodály Központ, a DélDunántúli Regionális Központ és Könyvtár, valamint a Zsolnay Kulturális Negyed kialakítása
megnövelte a terület presztízsét. Ez a térség pedig éppen északról határolja a vizsgált téregységet
(1. ábra).

1. ábra. Pécs a Tüskésréttel (GOOGLE MAPS, 2010).
A vizsgált terület Pécs központi részén helyezkedik el. A mellékelt képen a piros vonallal
körülhatárolt rész tartozik a Tüskésréthez (2. ábra).
Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt keretében megvalósuló építkezések, városrészi
megújítások ösztönöztek abban, hogy újragondoljam Pécs város kvalifikált területén elhelyezkedő
Tüskésrét új célra való hasznosításának lehetőségeit. A felújított negyedek, területek, új
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épületkomplexumok tökéletes kiegészítése lenne egy nagy, közösségi tér kialakítása.
A pécsi Tüskésréttel kapcsolatos vizsgálódás során számos kutatási eszköz alkalmazása felmerült,
primer valamint szekunder kutatási módszerek egyaránt. A témához kapcsolódó adatok
összegyűjtése, rendezése, rendszerezése, leválogatása volt a fő célom. Elsősorban a Pannon
Hőerőműre és a helyi önkormányzatra támaszkodva gyűjtöttem adatokat, mélyinterjúk
készítésével. Egyik legösszetettebb feladatnak a kérdőív bizonyult, melyből rengeteg
információhoz jutottam, melyek alapvető fontosságúak a stratégiák alkotásához illetve a
prioritások meghatározásához.
A vizsgálat során a terület rekultivációja, barnamezős elemzése, kérdőíves felmérése, jövőjére
vonatkozó taglalása, S.W.O.T. analízise és marketingterve közül a legtöbb primer adatgyűjtésére
szolgáló kérdőíves konklúziókat emelném ki.
Primer kutatási eredmények, a kérdőív
A primer kutatás során a kérdőívezés volt számomra a legkézenfekvőbb. A kérdőívek kitöltése
személyes megkérdezéssel történt. A felmérés célja az volt, hogy a lakosság igényeit felkutassam,
a Tüskésrét új célra való hasznosításának lehetőségei közül megtudjam, mire volna leginkább
szüksége a városnak. A megkérdezettek pár mondattal tájékoztatva lettek a kutatás részleteiről,
céljairól, valamint a vizsgált területről. A mintavétel véletlenszerű kiválasztáson alapult. Arra az
egyre azonban törekedtünk, hogy minden korosztályból vegyenek részt a felmérésben. Összesen
215 darab kérdőívet töltöttek ki a városban élők. A kérdőív négy részből állt. Az elsőben a
válaszadó adatait mértük fel, a másodikban Pécs városára vonatkozó kérdések találhatóak, a
harmadik részben a vizsgált területről gyűjtöttünk információkat, az utolsó egység pedig az
erőművel volt kapcsolatos.
Az így szerzett információk átfogó képet adtak, hogy mire van igényük a helyieknek, milyen
fejlesztési terveket fogadnának szívesen. A kérdőívek kitöltésére 2010 decemberében került sor, a
város mintegy 12 pontján. A felmérésből szerzett adatok közül elsősorban a Tüskésrét
fejlesztésével, jövőjével kapcsolatos részeket emelném ki, hiszen ebből pontosan kivetíthető a
társadalmi igény. A kérdőíveket végül Excel táblázatban kódoltam, majd statisztikai elemzéseket
végeztem. Ezek alapján az alábbi következtetésekre jutottam.
A kérdőív Pécsre vonatkozó információkra kérdezett. A kérdés így szólt: „Tegye sorrendbe, hogy
Ön szerint az alábbiak közül mire lenne leginkább igény Pécsett a lakosság körében?”. Hét
különböző összetevőt soroltam fel, melyet úgy kellett sorba rendezni, hogy az 1-es szám jelölje a
leginkább fontosnak tartott tényezőt, a 7-es szám pedig a legkevésbé preferáltat.
A 3. ábra azt mutatja, hogy az egyes tényezők hányszor szerepeltek az első, a második, a
harmadik stb. helyen. A hét különböző tényező közül a Tüskésrét fejlesztését érintőek (Sportolási
lehetőségek bővítése, Szabadidős tevékenységek lehetőségének bővítése, Parkok kialakítása) az
egész országban problémát jelentő Új munkahelyek létesítése opció után tartják a
legfontosabbnak.
Tehát a helyiek is lényegesnek tartják, hogy szabadidejüket egy parkosított, sportolásra is
alkalmas térben töltsék el. Pécs belvárosában kisebb parkok találhatóak, véleményem szerint
azonban hiányzik a településről egy olyan közösségi és rekreációs tér, amely a lakosság aktív
pihenését szolgálná. A városnak nincsen folyója, tava. Aki valamilyen vízfelület közelében szeretné
eltölteni a szabadidejét Orfűre vagy a Malomvölgyi-tóra látogat ki. Azonban, ha megvalósulna a
vizsgált területen a talajvíztó fejlesztése ez a lehetőség a településen is adott lenne.
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3. ábra. Lakossági igényekre vonatkozó kérdés eredménye (Saját szerkesztés, 2011).
Tehát a helyiek is lényegesnek tartják, hogy szabadidejüket egy parkosított, sportolásra is
alkalmas térben töltsék el. Pécs belvárosában kisebb parkok találhatóak, véleményem szerint
azonban hiányzik a településről egy olyan közösségi és rekreációs tér, amely a lakosság aktív
pihenését szolgálná. A városnak nincsen folyója, tava. Aki valamilyen vízfelület közelében szeretné
eltölteni a szabadidejét Orfűre vagy a Malomvölgyi-tóra látogat ki. Azonban, ha megvalósulna a
vizsgált területen a talajvíztó fejlesztése ez a lehetőség a településen is adott lenne.
A kérdőív Tüskésrétre vonatkozó részében találhatóak azok a kérdések, amelyek a vizsgált
terület hollétéről, jövőjéről, lehetséges fejlesztéséről szólnak. A 300 hektáros terület a Pannon
Hőerőmű közvetlen szomszédságában, a város DK-i részén terül el.
A Tüskésrét É-i területei viszont a belvárostól nem messze, a mára presztízsében megnőtt
városrész közvetlen közelében találhatók. A kérdőíves felmérésben résztvevők 36%-a azonban még
sosem hallott a térségről. A fennmaradó 64% valamilyen formában kapott már információt róla. Az
eredményből az következik, hogy az erőmű és az önkormányzat együttműködésében nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a terület marketingjére.
A felmérés a Tüskésrét jövőjével, fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos kérdéseket is tartalmaz
(Érdekli Önt, hogy a jövőben milyen fejlesztések fognak zajlani a Tüskésréten?). A fejlesztésekről
szóló információkról a túlnyomó többség, 82% szeretne felvilágosítást kapni a jövőben.
Véleményem szerint a folyamatos tájékoztatás fontos tényezője annak, hogy a lakosság
együttműködjön a tulajdonosokkal. Ha ez rendszeresen megtörténik, egyre több emberhez fog
eljutni a fejlesztési terv, egyre több ember számára válik ismertté a Tüskésrét.
A rekultivációt követő fejlesztési elképzeléseket soroltam fel a következő alpontban (Az alábbi
lehetőségek közül melyiket tudná leginkább elképzelni a Tüskésrét területén?).
A kérdőívet kitöltőket pedig arra kértük, hogy a számukra leginkább preferált terveket válasszák
ki. Az eredmény alátámasztja az elgondolásomat, miszerint Pécs városának szüksége lenne egy
pihenés célzatú tóra illetve egy közparkra. A kérdezettek jelentős része kiemelten ezt a két
elképzelést támogatná (4. ábra). A területnek jó esélyei vannak arra, hogy a város „Central
Parkjává” váljon. A területen levő talajvíztó bővíthető, az azt határoló környezet pedig
parkosítható. A 300 hektáros területen pedig lehetőség nyílna a sportolni vágyóknak is. A
harmadikként megjelölt tényező a Balokány városrésszel egybekapcsolt aquapark kialakítása. A
Balokány városrész felújítása nemrég elindult, jelenleg is zajlik. Orfűn pedig 2010 augusztusában
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adtak át az aquaparkot. Az, amiért mégis bekerült a kérdőívbe ez a tényező nem más, mint hogy a
Tüskésrét közelében, Nagykozáron 700-800 méter mélyen kitermelhető 45 Celsius fokos termálvizet
találtak.

4.

ábra. A Tüskésrét új célra való hasznosítására vonatkozó kérdés eredménye (Saját szerkesztés, 2011).

A lehetséges elképzelések összeállítása során ez a tényező is felmerült, és ahogy az a grafikonból
is kiolvasható igen népszerűnek is bizonyult. A többfunkciós tó kialakítására vonatkozó elképzelést
is nagy arányban támogatták. A tóval egybekötve a vízhez kapcsolható sportolási lehetőségek is
létrejöhetnének.
A helyiek elképzeléseit és igényeit egybevetve megállapítható, hogy a Tüskésrét területén
legnagyobb arányban a pihenést és aktív szabadidő eltöltést szolgáló, tóval ellátott parkot
preferálják.
A továbbiakban arra szerettem volna választ kapni, hogy a rekreációs fejlesztések megvalósulása
esetén milyen gyakran látogatnák a pécsiek a Tüskésrét területét (A rekreációs fejlesztések
megvalósulása esetén milyen gyakran látogatna a Tüskésrétre?). A 215 megkérdezett 31%-a
gondolja úgy, hogy heti rendszerességgel ellátogatna a területre (5. ábra). Az állandó látogatók
egyharmados aránya véleményem szerint jónak mondható.

5. ábra. A terület látogatására vonatkozó kérdés eredménye (Saját szerkesztés, 2011).
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A választ adók 56%-a véli úgy, hogy 2-3 havonta felkeresné a térséget. A további 7% csak egyszer
látogatna ki, amíg 6% egyáltalán nem. Összességében 87%-a a nyilatkozóknak felkeresné a térséget.
A számadat meggyőző, a fejlesztésnek álláspontom szerint nagy hatása lenne a városra.
A vizsgált térrel kapcsolatos problémák, zavaró tényezők szűrésére vonatkozó pontban ötös
skálán kellett értékelni a faktorokat (Értékelje ötös skálán az alábbi tényezőket, hogy mennyire zavarná
Önt a Tüskésrétre való kilátogatásban?). Egyes számmal azt kellett jelölni, amely leginkább zavaró,
míg az ötös számmal az egyáltalán nem zavaró tényezőket.

6. ábra. A Tüskésrétre való kilátogatást zavaró tényezők vizsgálata (Saját szerkesztés, 2011).
A 6. ábrát megvizsgálva az eredményekből az tükröződik, hogy a legtöbb pozitív értékelést a
terület a városon belüli elhelyezkedésére vonatkozóan kapta. A pécsiek számára is kirajzolódik,
hogy a megnőtt presztízsű városrész közelsége, központi fekvése előnyére válhat a térségnek. Ezzel
szemben a legtöbb negatív értékelést a zagykazetták jelenléte váltotta ki. A kimutatásból az derül
ki, hogy a lakosság ismét nem jut elég információhoz, hiszen a zagy tárolása nem számít veszélyes
hulladéknak. Az elhelyezése során a talajba- illetve a talajvízbe mosódva okoz szennyezést,
elsősorban a sókoncentrációkat megváltoztatva. A rekultiváció során viszont megtörtént illetve meg
fog történni a zagykazetták befedése. Nincsenek olyan kimutatások, amelyek azt bizonyítanák,
hogy az emberi szervezet számára károsodást okozna. A hőerőmű közelsége már nem olyan negatív
tényező, közepesre értékelhető. A környék rossz híre viszont ismét zavaró elem lehet a választ
adók véleménye szerint. Elsősorban a terület déli illetve nyugati határán vannak problémák. A
temető, Kertváros illetve Nagyárpád városrészek környékét tartják problémásnak.
A helyiek elmondása szerint a hajléktalanok és a garázdálkodó fiatalok jelentik a probléma
forrását. A fejlesztéseket követően ezekre a problémákra véleményem szerint hangsúlyt kell
fektetni, hiszen a nyugodt környezet nagyon fontos az aktívan pihenni vágyók számára.
A közlekedést szintén közepesre minősítették. Az értékelés reálisnak mondható. A területet négy
jelentős forgalmú út fogja közre, úgy mint a Tüskésréti út, Siklósi út, Kanizsai Dorottya út,
valamint a Mohácsi út. Tömegközlekedéssel is egyszerűen el lehet jutni a területre. A problémát
elsősorban a területen belüli közlekedés okozza, hiszen semmilyen út nincs kiépítve a Tüskésréten.
Fontos lenne egy összekötő út a Balokánnyal, amit a két terület között húzódó vasút is akadályoz.
A témáról Szécsi Zsoltot, Pécs város főépítészét kérdeztem. Elmondása szerint elkerülhetetlen
lenne egy új felüljáró megépítése, amely pozitív hatást gyakorolna a város közlekedésére. A
legfőbb nehézség, hogy ez minimum 1,5 milliárd forintba kerül. A települési költségvetésből
biztosan nem lehet ezt finanszírozni, tehát egyéb megoldást kell találni a problémára.
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Az ábra alapján az a konklúzió vonható le, hogy a helyi lakosság valószínűleg nincs tisztában a
zagy fogalmával. Elsősorban az erőműhöz kapcsolódóan negatív jelentéstartalommal ruházzák fel.
Elmondható továbbá, hogy a térség megítélése is kérdéses. Ennek érdekében a fejlesztések során
nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a térség imázsa javuljon. A területfejlesztés egyik ilyen
eszköze a településmarketing, melynek alkalmazása jelentős javulást idézhet elő.
A felmérésből kiemelt utolsó kérdés (Miért látogatna ki szívesen a Tüskésrét területére?) a
terület értékeire fejezi a hangsúlyt. Négy tényezőt tartalmaz, a kitöltők több lehetséges választ is
bejelölhettek. Az így létrejövő eredmény azt mutatja, hogy a helyi lakosság milyen célzattal
látogatna ki a területre, milyen elemeket tart fontosnak annak érdekében, hogy szabadidejét mivel
tölti el.
A 7. ábra mutatja a kapott értékeket, miszerint a választ adók 45%-a pihenés céljából látogatna
ki a területre. A másik jelentős csoport, a természeti értékeket preferálók (25%). A sportolni
vágyók szinte azonos számadatokkal bírnak. Kerékpározás céljából 14%, míg a vízi sportokat
kedvelők 16%-a választotta ezt az opciót. A Tüskésrét új célra való hasznosításának egyik
legbiztosabb pillérét a pihenés célzatú tó, valamint a körülötte kialakított közpark, sportolásra
alkalmas tér jelenti. Ezek egyre több támogatást kapnak a lakosság oldaláról.

7. ábra. A látogatás okára rákérdező vizsgálat eredménye (Saját szerkesztés, 2011).
A primer kutatás ezen részét sikeresnek minősítettem. Hipotéziseim alátámasztást nyertek,
miszerint a pécsi Tüskésrét fejlesztésére, új célra való hasznosítására igény van. A legtöbb választ
adó egy rekreációs tér kialakítását tartaná a legvalószerűbb elgondolásnak.
Véleményem szerint a sikeres kivitelezéshez elengedhetetlen volna a rekultiváció
összekapcsolása a településfejlesztési célokkal. Egységesen kell kezelni az egész területet, a
településrendezési terv módosításával. Komplex területrendezésre és szabályozásra van szükség. A
Tüskésrét megújulása a társadalmi igények kielégítésével és magántőke bevonásával valósulhat
meg.
Kutatásom során gyűjtött információk és tapasztalatok alapján a Tüskésrét új célokra való
hasznosításának legvalószínűbb lehetőségét a rekreációban látom. A terület adottságai, frekventált
elhelyezkedése számos lehetőséget kínál.
Pécs város számára egy pihenési célzatú tó illetve sportolásra is alkalmas közpark kialakítására
volna leginkább szükség. A piros vonallal határolt téregység, a Balokánnyal egybekötve sport
centrum kialakítására szolgálna. A Balokány közelsége, a belvároshoz kapcsolná a téregységet. A
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helyiek számára elérhető távolságban lehetne kialakítani a sportolni vágyók minden igényét
kielégítő komplexumot (8. ábra).

8. ábra. A Tüskésrét hasznosításának egy lehetséges változata
(Orbán Kristóf – Kőműves Krisztina, 2010).
Pécs város számára egy pihenési célzatú tó illetve sportolásra is alkalmas közpark kialakítására
volna leginkább szükség. A piros vonallal határolt téregység, a Balokánnyal egybekötve sport
centrum kialakítására szolgálna. A Balokány közelsége, a belvároshoz kapcsolná a téregységet. A
helyiek számára elérhető távolságban lehetne kialakítani a sportolni vágyók minden igényét
kielégítő komplexumot (8. ábra).
A kék vonallal jelölt terület a bővített tavat ábrázolja. A létrejövő tó alkalmas lenne
csónakázásra, de a vizi sportot kedvelők is hasznosíthatnák. A barna vonal a jelenleg még
rekultiváció alatt álló terület. A tó bővítésével megoldható lenne a zagykazetták befedése. Ezek
után pedig egyéb magán célokra, rekreációra, sportolásra alkalmas terület kialakítására
szolgálhatna. A sárga vonalak jelölik az általam elképzelt kerékpárutakat.
Pécsett nincsenek kiépített utak a biciklisták számára. Az így létrehozott úthálózat a sportolni
vágyók igényeit is kielégítené.
A zöld sávon belül található a „Central Park”, amely a pécsiek pihenését szolgálná, természetes
zöld környezetben. A város központjában húzódó összefüggő park aktív közösségi tér kialakítását
tenné lehetővé.
Az eredmények összefoglalása
A vizsgált terület városon belüli elhelyezkedését, adottságait tekintve kedvezőnek mondható.
Pécs 2010-es, EKF-es fejlesztéseinek következtében a belváros kelet felé tolódott el. A kutatási
5. évfolyam 3. szám

2011. október 7.

26

A pécsi Tüskésrét jövőbeni hasznosításának lehetőségei

terület északi határa érinti ezt a frekventált városrészt. A központi fekvése, fás-bokros növényzete
számos lehetőséget kínál a hasznosítását illetően.
Az önkormányzat, a hőerőmű valamint a helyi lakosság igényeit mértem fel, annak céljából,
hogy mit tartanának a leginkább szükségesnek, elfogadhatónak a terület hasznosítását illetően.
Interjút készítettem az erőmű és az önkormányzat egy-egy képviselőjével, a helyi lakosság körében
pedig egy kérdőív segítségével jutottam információkhoz. A terület elhelyezkedésével, jelenlegi
állapotával illetve jövőjével kapcsolatosan kutattam. Az eredmények azt mutatják, hogy a pécsiek
jelentős hányada nem rendelkezik megfelelő információkkal a Tüskésrét hollétéről, egykori és mai
állapotáról. A felmérésben részt vevők álláspontja alapján egy többfunkciós tó, valamint azt
körülvevő sportolásra is alkalmas közpark kialakítását tartanák a legmegfelelőbbnek. Véleményem
szerint a fejlesztésekről való folyamatos információ szolgáltatás fontos a lakosság körében. A
terület megismeréséhez, a jövőbeli hasznosításhoz elengedhetetlen a helyiek tájékoztatása.
A felmérésből kiderül, hogy a város és a lakosok is igényt tartanak egy olyan közösségi tér
kialakítására, amely aktív pihenésüket szolgálná. A munkában vagy egyéb tevékenység során el-,
megfáradt emberek kikapcsolódását, regenerálódását segítené elő egy olyan közpark kialakítása,
ahol tó és sportolásra is alkalmas terület található. Véleményem szerint a Tüskésrét a
fejlesztéseket követően joggal válhatna Pécs „Central Parkjává”.
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Keczeli Lajos
A királyegyházi cementgyár környezetére gyakorolt multiplikátor
hatásai
Bevezetés
Napjaink egyik legmodernebbnek kikiáltott cementgyára épül a Baranya megyei, 1000 fő alatti
lélekszámú Királyegyházán, egy olyan térségben, ahol az ipar helyett a mezőgazdaság rendelkezik
komoly hagyományokkal. A Nostra Cement Kft. által építendő üzem terve mintegy hét évvel ezelőtt
merült fel a Szentlőrinci kistérségben, akkor még más területen kijelölt letelepítési szándékkal.
Sajátos helyzet teremtődött, hiszen egy nagyfoglalkoztatóktól, ipari üzemektől mentes rurális
agrártérségben létesül a legmodernebb, látványában tájromboló, közel 65 milliárdos építőipari
nagyberuházás.
A gyártól a térség komoly gazdasági előrelépést és fejlődést vár, elsősorban a foglalkoztatás
növekedésének terén, illetve az anyagi vonzatok tekintetében. A cementgyártás 2011 második
felében indulhat be, amelynek fő alapanyagát a Királyegyházához közeli, bővítés előtt álló
bükkösdi mészkőbánya fogja szolgáltatni. Előzetes tervek szerint a bányaterületen épült volna fel a
gyár, de társadalmi ellenállás miatt meghiúsult. A környezetre gyakorolt káros hatások még
kérdésesek, de a civilek közül sokan tartanak tőlük. Az egyik leghangsúlyosabb telepítő tényező az
M60-as sztráda tervezett meghosszabbítása, amiért a beruházó sokat lobbizott. A gyorsforgalmi út
további tőkét hozhat a térségbe, ahol a gazdasági fejlődés első elemeként tekintenek a gyárra.
Királyegyháza leginkább a befizetett iparűzési adó és a munkalehetőség miatt fogadta pozitívan
a beruházást. A forrástöbbletnek már tapasztalhatóak a településfejlesztő hatásai. Az üzem a
termelés során mintegy 100 főt foglalkoztat majd. Kézzel fogható területfejlesztő hatást
generálhat a működő üzem, ha a ráépülő logisztikai szolgáltatások további jelentős helyi
munkaerőt foglalkoztatnak majd, a gyárhoz kapcsolódóan pedig helyi és külföldi vállalkozásokból
felépülő vertikum, modern ipari tér jön létre (KECZELI L. 2011).
Az építkezés az egyes munkafázisoktól függően több száz, zömmel nem helyi munkásnak
biztosított álláslehetőséget. A cementgyári dolgozók időszakos itt tartózkodásának pozitív
gazdasági hatásai voltak a Szentlőrinci kistérségre, de főleg a központi településre. A
hatásvizsgálatot interjúzás és kérdőíves felmérés keretében végeztem el, célom volt összegyűjteni
a lehető legkonkrétabb tapasztalatokat.
A Szentlőrinci kistérség
A Szentlőrinci kistérséghez egy város és 19 község tartozik. Nagyságát (271 km2), népességét (15
ezer fő), illetve a települések számát tekintve is a legkisebbek közé sorolható országos
viszonylatban. Helyzete sajátos, hiszen Baranya megye leghátrányosabb helyzetű (sellyei) és
legdinamikusabban fejlődő (pécsi) kistérségei közé ékelődik be (1. ábra).2
A kistérség a 67/2007. OGY határozat szerint a mért komplex társadalmi, gazdasági,
infrastrukturális mutatók számítása alapján fejletlennek minősül.3 A kistérség 11, társadalmigazdasági szempontból elmaradott településsel, 15 országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településsel rendelkezik, így az OTK kategóriái alapján társadalmigazdasági szempontból elmaradott (VÁTI Kht. 2006).
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1. ábra: A Szentlőrinci kistérség, szerk.: KECZELI L. 2011
Tipikus rurális, szétaprózott struktúrájú vidékről beszélhetünk, ahol Szentlőrinc adja a kistérség
lakosságának 45%-át, a településállomány 60%-a az apró- és törpefalvas kategóriába tartozik,
közülük is több a zsákfalu. A települések közül a legfejlettebb kategóriacsoportba három település:
Szentlőrinc, Bicsérd és Királyegyháza tartozik, amelyek a kistérség népességének 57%-át
koncentrálják (GEOPÓLUS Bt. 2005).
Jellemző a térségre a kettéosztottság a 6-os számú főút, mint szerkezeti tengely mentén. A táji
sajátosságok e tengelytől északra és délre eltérőek. Északra a Zselic és a Mecsek erdősült lankái
fekszenek, ahol csekélyebb a települések közlekedési feltártsága. A főúttól délre, síksági térszínen
fekszenek a jobb társadalmi-gazdasági helyzetű, tradicionálisan, illetve dominánsan mezőgazdasági
termeléssel foglalkozó falvak, ezek sorába tartozik Királyegyháza is. A térségről alapvetően
elmondható, hogy természeti adottságai miatt dominál az agrárjelleg. A kistérség átlagos
szántóföldi aranykorona értéke a mohácsi után a legmagasabb a megyében. A cementgyár
iparterülete is ilyen, kiváló termőterületen fekszik, egy olyan térségben, ahol az ipari
hagyományok alig vannak jelen, nagyfoglalkoztató pedig csak elvétve található a sok kisvállalkozás
mellett (GEOPÓLUS Bt. 2005).
A multiplikátor hatás fogalma
A multiplikátor szó jelentése szorzó, szorzószám. Ez egy közgazdaságtanban, gazdaságföldrajzban használt fogalom, amely azon az elven alapul, hogy milyen összefüggés van a
5. évfolyam 3. szám

2011. október 7.

29

A királyegyházi cementgyár környezetére gyakorolt multiplikátor hatásai

beruházások változása és a társadalmi összes jövedelem között (BAKOS F. 1984). Jelen esetben az
ipari nagyberuházás által generált, közvetett, továbbgyűrűző, a térségben lecsapódó plusz
jövedelem-bevételt, pozitív gazdasági és társadalmi hatásokat jelent a fogalom.
Az infrastruktúra, valamint a különböző új beruházások terén különbséget kell tenni az
ideiglenes és állandó hatások között (BRUINSMA–RIETVELD 1997). Ideiglenesnek tekinthetők az építés
ideje alatt kimutatható hatások, mint pl. a foglalkoztatás bővülése és a különböző multiplikátor
hatások. Ezt követően az építés befejezésével az állandó hatások figyelhetőek meg. A cementgyár,
mint új beruházás is hasonló: egyrészt az üzem építése közben tapasztalható ideiglenes hatásokat,
másrészt a már működő gyár által generált állandó hatásokat lehet megvizsgálni. A tanulmány még
a kivitelezés idején, annak végső fázisában készült, ezért azokat a multiplikátor hatásokat
vizsgálhattam részletesen, amelyeket a gyár felépítése idején tapasztalt a térség, illetve legfőképp
annak központja, a 7000 fős Szentlőrinc.
A konkrét térségi hatások
A kivitelezés során érezhető hatások elsősorban az építkezésen dolgozó munkásokhoz köthetők.
A kivitelezés különböző fázisaitól függően mintegy 200-400 fő dolgozott a beruházásnál, a
létszámcsúcs a 700 főt is elérte. A közbeszerzési eljárások miatt főleg külsős cégek végezték a
munkálatokat (pl. Budapestről, Nyíregyházáról). Ennek következtében az itt foglalkoztatottak
zöme nem helyi, vagy nem környékbeli lakos volt. A munkásokat többnyire albérletekben,
panzióban szállásolták el, nyári időszakban kollégiumi szálláshelyet is kaptak. Az albérlet mellett
előfordult elvétve, hogy egy-egy munkás a családjával ideköltözött.
Szállásadó településként elsősorban Szentlőrincet lehet kiemelni, ahol sok munkás esetén, főleg
nyáron üres albérletet nem lehetett találni. A városban egy, a vendéglátóiparban dolgozó vállalkozó
szállásolta el a gyári munkások zömét a saját panziójában, illetve az e célra igénybe vett és
kialakított albérleteiben. GULYÁS ANNA elmondása szerint legalább 20 céggel állt kapcsolatban, a
nyári időszakban átlagosan 300 főt szállásolt el, ebből mintegy 170-200 főt a városban.
Egyharmaduknak, kb. 100 főnek a környező településeken jutott albérlet a különböző igények és
elvárások szerint. Széles kört érint a környező települések sora a kistérségen belül, pl.
Királyegyháza, Dinnyeberki, Bükkösd, Gerde. A megyében ilyen érintett település szállás
tekintetében Szigetvár, Pécs, illetve a Pécshez közeli Bakonya és Kővágószőlős is. Szigetvárról ételt
is szállítottak az építkezésre, tehát a szálláson kívül más módon is bekapcsolódott a beruházás
folyamataiba a város.
A szállás átlagos díja bruttó 1500-2000 forint/éjszaka, így középértéken számolva 300 dolgozó
1750 forint/éjszaka áron bruttó 525 ezer forintot költött egy éjszaka szállásra, ez átlagosan 30
napra bruttó 15 millió 750 ezer forint bevételt jelent. Az itt tevékenykedő közel 35-40 cég
biztosította alkalmazottaik részére a szállás költségeit és sok esetben az étkezés költségeit is. Az
alvállalkozó-fővállalkozó viszonyrendszerben más-más módon számolták el ezeket a költségeket.
A térségnek, de túlnyomó többségben Szentlőrincnek jelentett gazdaságilag sokat, hogy az itt
elszállásolt munkások a helyi boltokban vásárolva, a helyi vendéglátóhelyeket látogatva, a helyi
szolgáltatásokat igénybe véve a jövedelmük egy részét itt helyben költötték el. Jól érzékelhető
módon megnövelték a forgalmat a kereskedelmi egységek és a vendéglátóhelyek tekintetében, így
közvetett módon jövedelmet hagytak a helyi üzletekben. A vizsgálat legnagyobb nehézsége, hogy
ezt a jövedelemnövekedést és a pozitív gazdasági-társadalmi hatásokat nagyon nehéz egzakt
módon, konkrét számokkal alátámasztani.
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A hatásvizsgálat módszertana
Kétfajta kérdőív keretében próbáltam a bevétel-növekedést, illetve a vásárlási és fogyasztási
szokásokat lemérni Szentlőrincen. Az egyik az élelmiszer- és vegyesboltok, a másik a
vendéglátóhelyek részére készült. A kereskedelmi egységek kiválasztásánál a főbb szempontok a
következők voltak:
 tapasztalhatóan a gyári munkások által leggyakrabban látogatott üzletek és vendéglátóhelyek,
 az a városrész, ahol a gyári dolgozók albérletei koncentráltan találhatóak, tehát főleg a
társasházas, valamint paneltömbös beépítésű területek,
 Királyegyháza, illetve a cementgyár felé tartó fő közlekedési út (Erzsébet utca) mentén
található üzlet (2. ábra).

2. ábra. A

felmért
kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek Szentlőrincen.
Forrás: www.szentlorinc.hu, szerk.: KECZELI L. 2011

A két kérdőív esetén az első négy kérdés megegyezett. Ezek során arra kérdeztem rá, hogy a
2010-es évben átlagosan hány százalékkal növekedett az üzlet forgalma a korábbi évekhez képest,
az üzlet vásárlóinak becslés szerint hány százaléka volt láthatóan cementgyári dolgozó, a bevétel
hozzávetőlegesen mekkora része származott tőlük, valamint a többletbevételből fordítottak-e
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kínálatbővítésre, befektetésre, helyi események, rendezvények támogatásra, illetve egyébre. A
további kérdések során az általam felsorolt termékcsoportokat értékelték a megkérdezettek
vásárlási és fogyasztási gyakoriság, mennyiség, valamint árfekvés alapján.
A kiválasztott kereskedelmi egységek válaszadási hajlandósága gyakran akadozott, volt olyan üzlet,
ahol elzárkóztak a válaszadás elől, egyes esetben tolakodásnak fogták fel a kutatási szándékomat.
Ennek egyik nyilvánvaló oka az, hogy a forgalomra és jövedelemre vonatkozó kérdések kényesek,
nem publikusak, sokszor titkosak az üzletek közti versenyhelyzet miatt. Végül három élelmiszer- és
vegyesbolt, illetve három vendéglátóhely válaszolt kérdéseimre, bár nem teljes sikerrel. A minta
egzaktságát sajnos rontja, hogy főleg becslés alapján válaszoltak a kérdőív kérdéseire.
Az élelmiszer- és vegyesboltok
A sikeresen felmért élelmiszerüzletek három különböző típust képviselnek: egy helyi vállalkozás
üzlete, egy hazai áruházlánc üzlete illetve egy nemzetközi áruházlánc üzlete. A kérdőív hét kérdést
tartalmazott, az első három az üzlet forgalomnövekedésére vonatkozott. Ezekre az egyik üzletlánc
tagja nem válaszolt, hivatkozva a központi engedély hiányára. A harmadik kérdéscsoportnál
előfordult, hogy néhány termékcsoportnál nem kaptam választ, ennek két oka lehet: vagy nem
kapható az üzletben az adott termékcsoport, vagy nem tudták megbecsülni a választ, és inkább
üresen hagyták a kérdést.
 A 2010-es évben az üzletek a korábbi időszakhoz képest két válasz átlaga alapján mintegy 25%-os
forgalomnövekedést becsültek, ez a harmadik áruház esetében is tapasztalható és valószínűsíthető
minimumérték. Érdekes észrevétel, hogy a kérdésnél a válaszadók kevésnek tartották a másik üzlet
által bevallott arányt, más becslések szerint 50-60% növekedést is jelentett a munkások vásárlása.
 A 2010-es évben az üzletek vásárlóinak átlagosan 20-20%-a volt cementgyári dolgozó, a harmadik
bolt esetén is minimum ilyen értékre becsülhető az arány a tapasztalatok alapján.
 A 2010-es évben az üzlet bevételének átlagosan hány %-a származott a cementgyári dolgozóktól?
A kérdés hasonló az előzőhöz, mégis fontosnak tartom, hiszen a vásárlók aránya nem biztos, hogy
megegyezik az általuk generált forgalom arányával. A megkérdezettek ezzel ellentétben itt is
átlagosan 20%-ot becsültek.
 A többletbevételből, amelyekre pénzt fordítottak a kérdésben felsoroltak közül, egy-egy válasz
érkezett munkahelyteremtésre és a vállalkozásbővítésére, két válasz pedig a kínálat bővítésére,
egyéb megjegyzésként pedig az árvízkárosultak segítését is feltüntették. Itt szintén nem állt
rendelkezésemre a harmadik üzlet.
 Az ötödik kérdés során a felsorolt termékcsoportokat a vásárlás gyakorisága alapján kellett
értékelni (3. ábra). Leggyakrabban pékárut, tejterméket, felvágottakat, üdítőitalokat és
ásványvizet, alkoholtartalmú italokat, dohányárut vásároltak.
 A hatodik kérdés ugyanezen termékcsoportok vásárlási mennyiségére vonatkozott. (4. ábra). A
válaszok közel azonosak, legnagyobb mennyiségben üdítőitalokat, ásványvizet, alkoholt,
dohányárut vásárolnak, ezt követi a pékáru, tejtermék és felvágott.
 A hetedik kérdés a vásárolt termékek árfekvésére irányult (5. ábra). Négy kategóriába lehetett
besorolni a termékeket, a legdrágább árfekvésű csoportra egy válasz sem született. A válaszok
túlnyomó többsége a közepes árfekvésű termékekre vonatkozott. Alapvető élelmiszerből,
röviditalból és dohányáruból, illetve zöldség-gyümölcsből és papíráruból választották néhány
esetben a legolcsóbb termékeket.
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3. ábra: A cementgyári dolgozók által vásárolt termékek a vásárlás gyakorisága alapján.
Szerk.: KECZELI L. 2011

4. ábra: A cementgyári dolgozók által vásárolt termékek a vásárolt mennyiség alapján.
Szerk.: KECZELI L. 2011
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5. ábra: A cementgyári dolgozók által vásárolt termékek az árfekvés alapján.
Szerk.: KECZELI L. 2011

Vendéglátóhelyek
A második kérdőív hat kérdést tartalmazott. A három vendéglátóhelyből kettő kocsma, egy pedig
a már idézett vállalkozóé, aki szállást is biztosított, vendéglője egyben étterem és kocsma. Itt a
forgalomnövekedés a szállás mellett inkább az éttermi egységre vonatkozik, ugyanis a munkások
menüs ebédet és vacsorát fogyasztottak helyben és kiszállítással is.
 A 2010-es forgalomnövekedésre adott válaszok közül egy üzlet 10%, kettő 80% növekedést
becsült, átlagban ez 57%. A kitöltés során egymás üzletének növekedését minden esetben
nagyobbra becsülték a megkérdezettek.
 A fogyasztók közül a cementgyári dolgozók aránya 10%, 60% és 80%, átlagban 50% volt.
 Egy vendéglátóhely válasza alapján a bevételek 60%-a származott a gyár munkásaitól.
 A többletbevételből a legszélesebb skálájú vállalkozás tudott pénzt fordítani
munkahelyteremtésre, a vállalkozás, kínálat bővítésére és helyi események támogatására.
 Két vendéglátóhely válasza alapján elmondható, hogy a célcsoport üveges sört és röviditalt
fogyasztott a legtöbbet, illetve gyakori volt a játékgépek használata is (6. ábra).
 Az üzletek egybehangzó válasza alapján minden esetben a közepes árfekvésű termékeket
választották a cementgyárban dolgozó munkavállalók.

A kérdőív során válaszadási hajlandóság itt szintén ingadozó volt. Az egyik üzlet a forgalomra
vonatkozó kérdésekre válaszolt nehezen, a másik üzlet pedig nem tudta megállapítani, hogy miből
milyen mennyiségben fogyasztottak a cementgyári dolgozók.

5. évfolyam 3. szám

2011. október 7.

34

A királyegyházi cementgyár környezetére gyakorolt multiplikátor hatásai

6. ábra: A cementgyári dolgozók által fogyasztott termékek mennyiség alapján.
Szerk.: KECZELI L. 2011
Összefoglalás
Összességében elmondható, hogy a kistérség, de főleg Szentlőrinc kereskedelmi és vendéglátó
ipari, illetve szolgáltatói egységei (pl. kocsma, pékség, fodrászat…) profitáltak az itt tartózkodó
cementgyári alkalmazottakból. A gazdasági válság idején sokat jelentett a haszon a városnak.
Mindkét kérdőív során alátámasztották a megkérdezettek, hogy valóban jelentős mértékű
forgalomnövekedést, ezáltal bevételtöbbletet generált a több száz itt tartózkodó külsős munkás. A
kitöltött kérdőívek során a komoly forgalom- és bevétel növekedés mellett képet kaphattunk arról,
hogy a gyárnál dolgozók mit vásároltak gyakran, milyen mértékben, valamint milyen árfekvésben, a
vendéglátóhelyeken itteni fogyasztási szokásairól. Miután véglegesen befejeződik a gyár építése
2011-ben, a munkások döntő többsége elhagyja a térséget, tehát a megnövekedett forgalom
érezhető visszaesése fog bekövetkezni, amely néhány üzletet kevésbé fog érinteni, néhányat
viszont a működési feltételek szélére sodorhat. Az ingatlanárak, különösen a panellakások árainak
csökkenése is valószínűsíthető az albérletek üresedésével párhuzamosan. A későbbi időszakban
várható lesz 20-30 fős csoportok szerviz miatti visszatérése, de ez már jelentéktelen lesz a korábbi
tömeghez képest (GULYÁS ANNA).
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Dömény Anita
Sárköz múltja és jövője egy vidékfejlesztési program
tapasztalatainak tükrében
Bevezetés
Napjainkban Magyarország vidéki térségeinek többsége válságban van. Statisztikai mutatóik
rohamos mértékben romlanak, pedig számtalan kihasználatlan – vagy rosszul használt – erőforrást
birtokolnak. Sárköz is kettős arculatot mutat: gazdag kulturális és természeti jellegzetességekkel,
kapacitással rendelkező tájegység, emellett a leszakadó rurális térségek közé tartozik. Komplex
problématömeggel kell megküzdenie, melyek közül legsúlyosabb az elöregedés, a magas
munkanélküliségi arány, a rossz gazdasági mutatók, a gyorsan növekvő hátrányos helyzetű népesség
rossz lakhatási és megélhetési körülményei és a hagyományos helyi közösségek szétbomlása. A
többi vidéki térséghez hasonlóan Sárköz is elmaradt a globalizált piaci versenyben a fejlettebb
urbánus térségektől, ezért megindult az elvándorlás. Ennek hatására egyfajta lakossági
kicserélődés megy végbe: a kvalifikáltabb, mobilisabb társadalmi réteg a városokba áramlik,
helyükre pedig hátrányos helyzetű társadalmi csoportok települnek az elöregedő tősgyökeres
lakosság mellé. A térség pedig elvesztette hagyományos élelmiszertermelő, várost ellátó
funkcióját.
A Sárköz egykor Magyarország virágzó térsége volt, a természettel harmonikusan együttműködő,
sajátos ártéri létforma biztosította a sárköziek gazdagságának alapjait. A jól működő
fokgazdálkodás és a köré szerveződött társadalom, sokszínű kultúra a XVI – XVII. század fosztogató
hadjáratai miatt kezdett pusztulni, majd az 1740-es évektől meginduló új szellemű vízrendezések
által tűnt el teljesen. Ekkor a mocsaras-lápos területet kultúrtájjá formálták, teljesen átalakult a
természeti környezet, amely megváltoztatta a társadalmi-gazdasági viszonyokat is (ANDRÁSFALVY B.
2007).
A rurális térségek gazdasági, társadalmi, környezeti problémáinak enyhítésére, megoldására tesz
kísérletet a vidékfejlesztés egyik legfontosabb eszköze, az Európai Unió legsikeresebb közösségi
kezdeményezése, a LEADER program. A program elvei alapján Sárköz jövőbeli fejlődése a mind
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anyagi, mind szellemi értelemben is gazdag múltra alapozva történhet. A helyi közösségek aktív
részvételével, összefogásával, a térség rendkívül gazdag természeti és kulturális jellegzetességeire
építve, a saját erőforrások felhasználásával kívánja ezt elérni. Kutatásom a következő kérdésekre
kíván választ találni: sikeres volt-e a program, megvalósultak-e a projektek, fejlődött-e ezáltal
Sárköz. A helyi program dokumentációjának elemzése, a térség nyolc közszereplőjével készített
mélyinterjú és számtalan lakosával történt beszélgetés segítségével vonhattam le
következtetéseimet. Vizsgáltam a helyiek által kijelölt fejlődési irányokat, és meghatároztam egy
általam lehetségesnek vélt jövőképet.
Sárköz egykor és ma
A vízszabályozások előtti Sárvíz és a Duna által közrezárt egykori mocsaras, lápos területen
elhelyezkedő falvakat sorolhatjuk a szűkebb értelemben vett Sárközhöz, mely ma hat községet
foglal magába: Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Báta és Pörböly. A vízrendezés előtt a Sár a Bátánál
kinyúló dombhátnál torkollott a Dunába, így szerteágazva végigfolyt a Szekszárdi-dombság lábánál.
Ma a Sióval együtt ásott csatornában, 30 km-rel északabbra érkezik a folyóba (1. ábra).

1. ábra: Sárköz ma és a folyószabályozások előtt
(A Sárköz-Dunavölgye térség LEADER+ Vidékfejlesztési Terve 2006)
ANDRÁSFALVY B. (2007) szerint a sárköziek tervszerűen és tudatosan működtek együtt az őket
körülvevő vizek áradásaival. A természetet nem kizsigerelték, hanem felismerték az áradások
hasznát, és kiszélesítették azok hatáskörét. A folyó melletti partfalon, övzátonyon keresztülfolyó
víz útját árkok, csatornák, úgynevezett fokok ásásával irányították, ezzel biztosították a víz
áradáskori fokozatos szétterülését, s kiküszöbölték az áradó víz hirtelen rombolását. Apadáskor a
víz a természetesen kialakult folyások mellett ezeken az ásott csatornákon, fokokon vissza is
tudott húzódni, így megakadályozták a beposhadását, és elősegítették a gyümölcsösök, legelők,
erdők megtermékenyítését. A fokok segítségével olyan időszakos élőhelyeket hoztak létre, ahol a
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sekély, átmelegedett víz kitűnő körülményeket teremtett a planktonok és halak szaporodásának. Ily
módon az egész ártéren elterülő tó- és csatornahálózatot alakítottak ki, és egy jól működő,
fenntartható termelő rendszer, speciális gazdálkodási forma jött létre (2. ábra).

2. ábra: A mai Sas-fok és egykori hasonmása (Felső Barnabás és MTA)
Az ártéri gazdálkodás speciális viszonyokat teremtett, melyek lehetővé tettek sokféle
haszonvételt. A sárköziek az így megtermett vagy megtermelt élelmiszerrel nem csak önellátásukat
biztosították, hanem a fölösleget számos környékbeli (Szekszárd, Baja) és távolabbi (Mohács,
Budapest) település piacán értékesítették. Az ártéri haszonvételeket szigorúan szabályozták,
szervezett formában történt a betakarítás, lehalászás, állattartás és favágás. Önkormányzathoz
hasonló sajátos szervezeteket alakítottak a haszonvételek fenntartása érdekében. A gyümölcsészet,
halászat, rideg állattartás, faizás, nádlás és gyékényvágás mellett a magasabb térszíneken
szántóföldi gazdálkodás, a dombokon pedig szőlőtermesztés is jellemző volt (3. ábra).

3. ábra. Közösségi betakarítás és tapogatózás (MTA)
Az ártéren elterülő fokrendszerben sokféle halászati módszert alkalmaztak. A helyiek érdeke
volt, hogy a halállomány évről-évre fennmaradjon, száma ne csökkenjen, ezért rekesztéses
halászatot folytattak. Apadáskor a fonott rekeszték rései között a kisebb, fiatal generáció
visszaúszhatott a folyóba, míg a nagyobb, idősebb egyedek az ártéren rekedtek, így tapogatóval
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könnyen ki lehetett őket halászni. Az ősi ártéri erdők nagy része ún. legelő-erdő volt, ahol a laza
állomány miatt könnyen járhattak a ridegen tartott haszonállatok. A lovak, marhák, disznók
felügyelet nélkül, de időszakos ellenőrzéssel egész évben az ártéren, legelőkön voltak. Jellemző
volt a víziszárnyas tartás és a méhészkedés is. Az ártéri erdők gyümölcsös-ligeteinek mikroklímája
kedvezőbb feltételeket biztosított, mint az ország más területei, ezért a termés igen jó minőségű
volt. Több volt a csapadék, a talajvíz, a páratartalom, a napfénytartam és az időszakos áradások
iszappal „trágyázták” a talajt. Megközelítőleg 60 alma-, 45 körte-, 20 szilva-, 5-6 cseresznye-, 4-5
meggyfajta termett egykor az ártéri gyümölcsényekben. A helyiek használati tárgyaikat, házaikat
nagyrészt a magasabb térszínek tölgyes-sziles keményfa és az alacsonyabb részek fűz-nyár puhafa
erdeiből, nádasokból, gyékényesekből kitermelt anyagokból készítették.
A XVIII. század második felében felmerült az ármentesítés lehetősége. Az 1771-től meginduló
vízrendezések és lecsapolások megváltoztatták a természeti környezetet, ezért a gazdaság is
nagymértékben átalakult. A halászat teljesen megszűnt, a legeltető állattartás helyett istállózó
terjedt el, a szántóföldi termelés vette át a vezető szerepet, a termelés belterjesebbé vált. A
rengeteg új termőföld a sárköziek hirtelen meggazdagodását, ezzel együtt a társadalom és kultúra
radikális átalakulását okozta. A nagy vagyon elaprózódásától, az életszínvonal csökkenésétől való
félelem következtében a XVIII. századtól megjelent az egykézés. Ez 100 év alatt akkora pusztítást
végzett, mint a 250 éves török uralom: 1940-ben már csak az őslakosság 30-35%-a élt. Ennek
eredménye, hogy a református vallásúak száma egyre csökkent. Az egykézés következtében sajátos
nőuralom alakult ki, a nagycsalád egész vagyona a legidősebb nőrokon kezében volt. Az őslakosság
megcsappanásával az egykézés szokása is lassan eltűnt (KATONA I. 1962).
Jelenleg a népességszám csökkenő tendenciát mutat, elöregedés jellemző, magas a tényleges
munkanélküliség (átlagosan 30-40%) és az ingázás aránya (átlagosan 70%). A cigány kisebbség
aránya növekvő tendenciát mutat (jelenleg átlagosan 35%), rossz lakhatási és megélhetési
viszonyaik súlyos szociális problémákat eredményeznek (TOLNA MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE 2009). A
helyi munkalehetőségek szűkösek, a legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzatok. Néhány sikeres
agrárvállalkozástól eltekintve (Őcsény-Mag Kft, Venyige Szövetkezet, Green 2000 Kft, BÁT–TEJ Kft.)
a vállalkozási kedv igen alacsony. A gazdasági szerkezetben az agráriumnak van vezető szerepe, a
magas fokú gépesítés és a nagyüzemi termelési viszonyok miatt azonban csak a népesség kis
számának biztosít bevételt. A mezőgazdaság problémája továbbá az aszály és belvíz időjárástól
függő rendszeres károkozása (4. ábra).

4. ábra: Sárközi szántóföldek belvizes időszakban, mikor az egykori vízrajzi viszonyok jól láthatók
(www.legikep.hu).
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A Sárközben zajlott LEADER+ program értékelése
A LEADER (Liasion Entre Actions pour le Development de l’Economie Rurale, akciók a vidék
gazdaságfejlesztéséért) Közösségi kezdeményezés az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának és
az európai mezőgazdasági modell kiigazítására, formálására törekszik. Azzal a céllal indult, hogy az
elszegényedő vidéki térségek további leszakadását megállítsa. A program célja a vidéki lakosság és
különböző szereplők támogatása a térségük fejlődéséről való együttgondolkodásban és a fejlődés
innovációk mentén, integráltan és fenntartható módon való megvalósításában. Specialitása, hogy
az alulról jövő („bottom up”) fejlesztési kezdeményezéseket ösztönzi, melyek hatékonyabban
valósulnak meg, ha helyi, az ottani viszonyokat és lehetőségeket ismerő civilek, szervezetek
fogalmazzák meg azokat. A helyi lakosság, vállalkozók és önkormányzatok képviselői
akciócsoportba szerveződnek, és megalkotják a helyi vidékfejlesztési stratégiát. Az elnyert
keretösszeg elosztását helyi pályáztatás során biztosítják.
Sárközben 2006 és 2009 között zajlott a LEADER+ program. A Sárköz-Dunavölgye Helyi
Akciócsoportban részt vettek Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Báta, Pörböly, Bogyiszló és Fadd
települések önkormányzatai, helyi civil szervezetek (hagyományőrző és sportegyesületek,
fiatalokat, cigányokat segítő alapítványok, szervezetek), helyi vállalkozások, az önkormányzatok
által fenntartott intézmények és magánszemélyek. Az akciócsoport 90 millió forintot nyert a
vidékfejlesztési tervben kitűzött célok megvalósítására. A program prioritásai között az
együttműködés javítása, a helyi termékek és kézművesek támogatása, az ártéri gazdálkodás
újjáélesztése és a közbiztonság javítása szerepelt (5. ábra).

5. ábra: A támogatási összeg tervezett és tényleges eloszlása a fejlesztési prioritások között
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Az Európai Uniós dokumentumokból egy nagyszerű és egyszerű fejlődési lehetőség tűnik ki a
vidék számára. A programban való részvétel azonban igen alacsony volt, mert a térség lakossága a
pályázati rendszert bonyolultnak és bürokratikusnak ítélte (6. ábra).

6. ábra: A nyertes pályázatok száma a fejlesztési prioritások szerinti megoszlásban
Emiatt a 90 millió forintos támogatási összeg felhasználása nehézkes volt. A legtöbb esetben
találkozók, rendezvények szervezésére és tanulmányok készítésére használták fel a forrást. A
program tárgyi eredménye csekély (utcatáblák, padok, térfigyelő kamerarendszer,
rendezvénysátor), a résztvevők szerint a kapcsolatépítésről, az összefogásra ösztönzésről szólt. A
gyakorlati haszon igen kis mértékű. A LEADER+ programot tanulási folyamatnak minősítették.
Nyugat-Európával ellentétben Magyarországon nincs akkora hagyománya a LEADER-nek, a pályázati
rendszereknek, ezért tapasztalatlanul, és kevésbé felkészülve néztek elébe a nehézségeknek. A
nyertes pályázatok nem eredményeznek konkrét fejlődést a térségben, mert apró, egymástól
témában is független projektek valósultak meg. Az viszont nehezen állapítható meg, hogy a
kiépített kapcsolatok, a tapasztalatok és ötletek átadása, az egyénekben született szellemi
termékek mennyire voltak hasznosak Sárköz jövőjére nézve. Az egyik LEADER alapszabály szerint
azonban a program nem támogathat egyszerű tapasztalatcserét. Véleményem szerint ehhez nem
sikerült alkalmazkodnia az akciócsoportnak.
A programban a cigányság részvétele nagyon alacsony volt annak ellenére, hogy a
lakosságszámban igen hangsúlyosan megjelennek, és a vidékfejlesztési tervben ők az egyik
fejlesztési célcsoport. Inaktivitásuk részben a bonyolult pályázási folyamattal, részben pedig a
társadalmi feszültséggel magyarázható. A térségben szembenállás tapasztalható a beköltözött és
tősgyökeres cigány családok között, valamint a nem cigány lakosság között. Valószínűleg mentorok,
szaktanácsadók bevonásával kellett volna támogatni a cigányságot a programban való részvételben.
A legalapvetőbb LEADER-elv megvalósulása, a társadalmi összefogás megkérdőjelezhető.
Az önkormányzatok gyakorlatlansága, a lakosság alacsony részvétele, a program – megítélésem
szerint – csekély eredményei rámutatnak arra, hogy fontos a falvak életében jelen levő felkészült,
megfelelően képzett szakemberek szerepe. Elképzelésem szerint a vidék, Sárköz fejlődésének
egyik alapfeltétele a helyi szakértelem jelenléte, amely segíthet a pályázati- és jogrendszer
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megértésében minden vidéki lakosnak. Képzettségéből fakadóan innovatív fejlesztési
gondolatokkal tudna hozzájárulni a települések életéhez. A program ösztönözte az
együttműködést, és a sárközieket együttgondolkodásra késztette, de szinte csak ez az egyetlen
eredmény, és ez sem széles körben, a három szféra között nem kielégítően. Valószínűleg nagyobb
sikerhez vezet, ha a program megkezdése előtt megbeszéléseket, összejöveteleket,
tanácskozásokat tartanak, és az ott megszületett szellemi termék gyakorlati megvalósítására
törekednek a program során elnyert forrásból. Ebben az esetben az előzetesen megszerzett tudás,
információcsere, az előzetesen kialakuló összefogás révén kiküszöbölhető lett volna az egyéni
pályázók sikertelensége. A vállalkozók aktív részvétele pedig fontos a munkahelyteremtő
intézkedési elképzelések megvalósításához, amely pedig megoldás sok vidéki probléma
enyhítésére. Az együttesen előre megtervezett, egymásra épülő projektek benyújtásával a
rendelkezésre álló források tudatosabb felhasználását érhetnék el. Véleményem szerint a LEADER+
program a Sárközben nem volt sikeres, nem sikerült segítségével megoldani a felvetett
problémákat, elérni a kitűzött célokat. A támogatási keretösszeg csekély volt a vidékfejlesztési
tervben megfogalmazott célok eléréséhez, viszont felhasználása sem teljesen azok irányába
mutatott. A második LEADER eddig megvalósult projektjei szintén elaprózottak, nem
alkalmazkodnak a program elveihez, ugyanolyan fejlesztések, mint a többi Európai Uniós alapra
benyújtható tervek. Az egyedi, újszerű elképzelések, melyek tényleges fejlődést generálhatnak,
továbbra is hiányoznak.
A térség jövője
A XIX. századi folyószabályozások előtt őseink kihasználták medence helyzetünk előnyeit az
ártéri gazdálkodással. Az ártéri gazdálkodás során a folyók vízjárását, áradásait hasznosították a
táj gazdagításához, így egyúttal kiküszöbölték a hirtelen és pusztító árvizeket, illetve
gondoskodtak bőséges élelmiszerellátásukról. Ez az alkalmazott kultúra évszázadokon át
fenntartható módon biztosította az ártéri népességnek az önfenntartást. A természeti
adottságokhoz való alkalmazkodás mellett a természetes élőhelyeket is megőrizték, ezekkel
együttműködve biztosították maguknak a megélhetést. Érdemes tehát visszatekinteni a múltba,
mert elődeink tapasztalatai és életmódja rengeteg jó példával szolgálhat. Számos olyan
hagyományos eszköz, technológia, szokás áll rendelkezésünkre, amelyet átemelhetünk a XXI.
századba és segítségükkel hozzájárulhatunk a vidéki térségek megújulásához, a falvak
funkcióvesztésének megállításához, a vidéki társadalom demoralizációjának megszűntetéséhez.
A mai mozaikszerű élőhelyek egységes rendszerbe szervezésével, az ártér természetes
működésének imitálásával sokhelyütt visszaállíthatók lennének az ártéri haszonvételek. Ez a
természeti környezethez illeszkedő gazdálkodási mód hozzájárul a fenntartható termelői és
fogyasztói mintázatok kialakulásához, a helyi erőforrásokat hasznosítja a környezeti rendszer
adottságainak megfelelően, a biodiverzitást megőrzi, a gazdaságot stabilizálja, a természetes
körfolyamatokat nem bomlasztja. Ez az új gazdálkodási szerkezet tehát olyan fenntartható
vízgazdálkodási és mezőgazdasági módszerek összessége, melyek alapján az ember a táj része
lehet. Nem leigázza, kizsigereli környezetét, hanem gyarapítja, majd hasznosítja azt.
Rezervátumszerű természetvédelmi területek helyett a gazdaságnak, az embereknek a
természetben betöltött szerepével együtt óvja a tájat (MOLNÁR G. 2005).
Segítségével a Sárközben jelenlevő komplex problématömeg egyúttal kezelhető. Megélhetést
biztosít a képzetlen munkaerőnek, ezzel csökkenti a tartós munkanélküliséget. Egészséges,
vegyszerszármazékoktól mentes élelmiszert, sokszínű és élhető környezetet biztosít a lakosságnak,
ezzel ösztönözve a helybenmaradást. Hagyományőrző szerepe sem elhanyagolható, megőrzi az ősi
mesterségeket (halászat, kosárfonás, pásztorkodás), technológiákat, arra a vidékre jellemző
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termékeket, erősíti a közösségi együttműködést, így a helyi identitás megőrzéséhez is hozzájárul.
Mindezt olyan módon teszi, hogy közben a természetes körfolyamatokat nem szakítja meg, az
erőforrásokat fenntarthatóan használja. Mi több, a folyószabályozásokkal óriási gátak közé
szorított víz természetes lélegzése, ciklikussága valamilyen mértékben visszaállítható, csökkentve
ezzel az ár- és belvízvédelem költségeit és pusztításait. Az ősi haszonvételek kulturális öröksége
mellett új funkciókkal is gazdagodhat az ártér (pl. gyökérzónás szennyvízkezelés,
gyógynövénytermesztés). A megvalósításhoz valószínűleg rendszerszemléletre, paradigmaváltásra,
új értékekre, a társadalmi-gazdasági élet alapvető kérdéseinek átgondolására volna szükség. Nagy
feladat ez, látva a LEADER program sikertelenségét, az összefogás, tenni akarás hiányát. A
sárköziek feladata e lehetséges fejlődési pálya szem előtt tartása, minél szélesebb körrel való
megismertetése, átgondolása, értékelése. Mindennek kulcsa az együttműködés.
Összefoglalás
Alapfeltevésem volt, hogy Sárköz fejlesztésekor a múltba kell visszatekinteni, és onnan kell
példát meríteni a fenntartható közösség - természeti környezet - kultúra egységére, irányt mutatva
ezzel a jövőbe. A LEADER program nagyszerű lehetőséget ad ennek megvalósítására, hiszen
alapelvei, célkitűzései tökéletesen megfelelnek az elképzelés kivitelezéséhez. A sárközi LEADER+
programban kitűzött célok is illeszkedtek alapfeltevésemhez, mely azt bizonyítja, hogy az
akciócsoport tagjai is hasonló fejlődési pályát látnak elképzelhetőnek. Viszont a helyi vidéki
társadalom rossz helyzete, feszültségei, az egymással való versengés, ellenségeskedés, a
különbözni vágyás gátat vetett a megvalósításnak. Az ellehetetlenült vidéki élet, a sárköziek
kezéből kicsúszott birtokaik, a megélhetés hiánya, a romló morál, a népesség kicserélődése mind
hozzájárult ahhoz, hogy a rossz helyzet konzerválódjon. A vidéki életstílus teret veszt, a falusi
társadalmak a városokból látják el magukat (élelmiszer, szolgáltatások, intézmények, munkahely…
stb). Ebből kifolyólag régi funkciójuk – a városok éléskamrája – megszűnik, már nem termelnek
élelmiszert (hiszen birtokaik nem is saját kezükben vannak, s azokon is nagyrészt ipari célú
növénytermesztés folyik), így a városok is messziről, külföldről érkező árukkal biztosítják
alapszükségleteiket (MOLNÁR G. 2009). A függés egyértelmű, de indokolatlan.
Komplex fejlődés tehát nem ment és megy végbe a program hatására. A sárközi (és a vidéki)
lakosságnak a jövőben még jobban aktivizálódnia kell, hiszen a fejlődésért a közösség minden
tagjának tennie kell. Nagy lehetőség számukra, hogy nem felülről jövő, központi utasításokat kell
teljesíteni, amelyek sokszor a vidéki valóságtól elrugaszkodottak, haszontalanok, vagy nehezen
teljesíthetők, hanem a lakosság közösen jelöli ki a fejlesztési irányokat. A LEADER módszer azon az
általános felfogáson akar változtatni, hogy a problémák megoldását mindenki a vezető szervektől,
személyektől várja, és nem akar érte semmit tenni. Az akciócsoport ülésein részt venni és
együttgondolkodni nem nagy teher a közösség fejlődése érdekében, a lehetőséget a sárközi
lakosság mégsem használta ki.
Az ártéri haszonvételek megismerésére, visszaállításának lehetőségeire felmerült az igény a
fejlesztési prioritások megalkotásakor. Tervek, elképzelések születtek, de gyakorlati megvalósítás
nem történt. Véleményem szerint ennek oka a lakosság ismerethiánya, egysíkú gondolkodása, ami
az összefogással, együttműködéssel, egymás támogatásával, jól felkészült szakemberek
jelenlétével javítható. A gazdálkodási szerkezet átalakításához a társadalmi-gazdasági élet
alapvető kérdéseit át kell értékelni, komplex paradigmaváltásra, más rendszerszemléletre volna
szükség. Megvalósítása bonyolult, és az eddig megszokottól eltérő gondolkodásmódot, komoly
együttműködést igényel. Ez viszont egy hosszú folyamatot vetít elénk. A jövő kérdése, hogy Sárköz
elindul-e ezen az úton.
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