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Vizsgálati kérdések, értékelési keretek

Két fő vizsgálati téma köré épül az előadás:
• Helyi gazdaságfejlesztés: milyen konkrét „jó gyakorlatok” találhatók 

Magyarország rurális térségeiben
• Vidéki foglalkoztatás, munkahelyteremtés: a rurális térségek legfőbb gondja 

ma az alacsony foglalkoztatottság és az alacsony aktivitás; különösen a 
hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok szorultak ki a lokális 
munkaerőpiacokról

Kérdés, és egyben fő értékelési szempont a két fenti téma kombinálásával: a 
helyi (kezdeményezésű) gazdaságfejlesztés eszközeivel és szemléletében 
megoldhatók-e a vidéki foglalkoztatási, munkapiaci aktivitási problémák 
azoknak az eseteknek a tükrében, amelyeket részletesen fel tudtunk tárni?

Módszertan: esettanulmányok írása és értékelő összevetése; speciálisan a 
kertészeti növénytermesztés helyzetét vizsgáltuk leginkább

Földrajzi terület: elsősorban a Dél-Dunántúl, de az ország egyéb tájai is
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A helyi gazdaságfejlesztés eszközei, elemei

A helyi gazdaságfejlesztés közösségi alapokon áll, a közösség a viszonyítási 
pont. A helyi gazdaság a helyi erőforrásokat a helyi közösség érdekében 
hasznosítja: endogén erőforrásokon alapuló gazdaság jön létre.

Kulcsszavak: helyi (lokális) szint (település, térség); helyi adottságok; helyi 
erőforrások; fenntarthatóság; belső piac.

Kiemelt cél a jövedelmek helyben tartása: jövedelem ne áramoljon ki a 
térségből (településről), ha nem muszáj; amit csak meg lehet oldani 
helyben, azt oldják is meg helyben. Alapelv, hogy nyersanyag nem 
hagyhatja el a térséget, csak feldolgozott áru.

Eszközök:
Ř Helyi termékek (fejlesztése)
Ř Helyi „pénz”, helyi csereeszközök
Ř Helyi alternatív energia, kisközösségi autonóm energia-ellátás
Ř Helyi vállalkozások fejlesztése
Ř Méltányos turizmus, helyi fesztiválok, közösségi rendezvények
+1 Közösségfejlesztés, szociális munka → Szociális gazdaság
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Modellé fejleszthető falusi (foglalkoztatási) megoldások

1. Kisvejke-típusú helyi gazdaságfejlesztés: vállalkozás-fejlesztésre épít 
szövetkezeti alapon, vagyis az erőforrásokat a tulajdonosok együtt, 
egymással összefogva hasznosítják. A profit-előállítás a fő cél, a 
gazdálkodás hasznát az erőforrások tulajdonosai élvezik.

2. Belecska-típusú helyi gazdaságfejlesztés: szociális gazdaságot épít. Itt is 
alapelem a profit előállítása, de azt teljes egészében közcélok érdekében 
hasznosítják: munkahelyeket teremtenek belőle, bővítik a gazdaságot. A 
közösség érdekeinek szolgálata a fő cél.

3. Túristvándi-típusú helyi gazdaságfejlesztés: a helyi társadalmi kohézióra 
alapozva közösséget épít, közösséget fejleszt, ugyanakkor 
öngondoskodásra, felelősségvállalásra tanít. Ösztönzi a vállalkozási 
szemléletű kockázatvállalást, és ezen keresztül a helyi erőforrások és 
gazdálkodási lehetőségek maximális kihasználását.
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A kisvejkei program jellemzői

60 hektáron indult el a gyümölcstermesztés bő egy évtizede, mára azonban már több 
mint 400 hektáron gazdálkodnak. Azt, hogy ilyen mértékű gyümölcstermesztés 
alakult ki a mikrotérségben, több tényező együttes meglétének tulajdonítjuk: 

• Szerencsés volt a térség, hogy a termelőszövetkezet révén jól működő
ültetvényeket örökölt, tehát megvolt a kiindulási alap. 

• A térség szakképzési hagyományai révén (Lengyel) megvolt a helyiekben a 
szakértelem, amely révén egyénileg is el tudtak indulni, de mind a mai napig 
szervezik maguknak a külföldi tanulmányutakat.

• Legfontosabb elemnek mégis azt tarthatjuk, hogy a helyiek felismerték, hogy 
összefogva sokkal nagyobb eredményeket érhetnek el, és megalapították a 
szövetkezetet (TÉSZ). Ebben nagy segítséget jelentett a „Gyors reagálás”
elnevezésű közös amerikai-magyar, az USA-ban már bevált módszertanra építő
program is. Erős közösség kovácsolódott össze a gazdákból.

• A szövetkezet élére olyan személyek kerültek, akik a folyamatos innováció révén 
állandó fejlődésre ösztönzik a termelőket és közvetve az egész térséget is.

Kisvejke a helyi vállalkozás-fejlesztés egyik legsikeresebb hazai (minta)példája.
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A belecskai falugazdasági program

• Helyben meglevő erőforrásokat használ, olyan munkalehetőségeket biztosít, 
amibe az alacsony képzettségűek könnyen, előzetes tapasztalat nélkül is, rövid 
idő alatt beletanulnak.

• Nonprofit célok megvalósítását követi (a hasznot visszaforgatják a gazdaságba), 
folyamatos megújulásra és növekedésre képes, irányításában elkötelezett és 
hozzáértő személyek vesznek részt.

• A növekedéshez igénybe veszi a különböző – időben is változó – állami 
támogatásokat, így a rendszer rugalmas helyi fejlesztési központként működik. 
Ezek közül is kiemelten fontos a szociális földprogram, ami hosszú távon 
viszonylag stabil finanszírozási keretet adott a programnak.

• Tényleges helyi elfogadottságon alapul.
• Nem törekszik nagy piacok megszerzésére, kihasználja azt a lehetőséget, hogy a 

zöldség és gyümölcs könnyen és jobb áron értékesíthető a helyi piacokon is. A 
program legfőbb gyengesége is ebben van: nem tudtak kellően hatékony 
értékesítési rendszert kiépíteni.

Belecska falugazdasága a szociális gazdaság elvei szerint működő közösségi 
vállalkozásnak tekinthető.
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Túristvándi „önellátó település” programja

• Erős közösségi alapokon áll, egyfajta helyi társadalmi szerződés működteti a 
programot.

• Fő célja Túristvándi fejlődése, a helyi lakosok életszínvonalának emelése, amit a 
helyi erőforrások lehető legteljesebb kiaknázása révén kíván elérni. Alapelve az, 
hogy a falu a lehető legteljesebb mértékben igyekezzen eltartani önmagát, s így a 
jövedelmek helyben maradjanak, ne külső termelési rendszereket 
finanszírozzanak a túristvándi lakosok.

• Közösségi érdekeket szolgál, de erőteljesen hangsúlyozza az egyén és a család 
felelősségét. A program a leginkább cselekvőképes, kockázatvállalásra is 
hajlandó helyi lakosokra épít, a családok birtokában lévő erőforrások 
hasznosítására ösztönöz, elismeri a teljesítményt és a tenni akarást. A 
vállalkozást, a vállalkozóvá válást kiemelt értékként kezeli.

• Ugyanakkor figyel a hátrányosabb helyzetű, szegényebb családokra is, nekik is 
ad esélyt, de nem akar mindenáron „integrálni”.

• Igénybe vesz külső erőforrásokat is, de csak a helyi stratégia építésére.
Túristvándi programja a helyi lakosok felelősségvállalásának hangsúlyozásával, 

erős közösségi alapokon igyekszik ötvözni a helyi gazdaságfejlesztés elemeit.
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Foglalkoztatási tapasztalatok

A tartósan munkanélküliek egy része nincs munkára kész állapotban, nekik 
folyamatos és célzott segítségre, szakmai támogatásra van szükségük.

• A kisvejkei TÉSZ normál piaci vállalkozásként működik, állami forrásokat alig 
vesz igénybe, kifejezett szociális, közösségi, foglalkoztatási céljai nincsenek, 
nem is voltak. A helyi erőforrások minél mélyebb és hatékonyabb kihasználása 
volt a cél, de a haszon azoknál keletkezik, akik az erőforrások tulajdonosai, 
további jövedelemhez pedig azok jutnak belőle, akik a kialakított piaci 
körülmények között részt tudnak venni a termelésben és értékesítésben. Éppen 
ennek okán a helyi gazdaságfejlesztés folyamata a falu (és a környező falvak) 
hátrányos helyzetű munkavállalóit (akiknek többsége roma) nem tudta integrálni, 
velük a helyi gazdasági rendszer csak esetleges kapcsolatokat tudott kiépíteni →
Kisvejkén van munkanélküliség.

• A belecskai program egyetlen célt tűzött ki maga elé: megszüntetni a faluban a 
munkanélküliséget. Az elmúlt bő egy évtizedben mindent ennek rendeltek alá, és 
a célt el is érték. A rendszer azonban tőkehiányos, így folyamatosan rászorul 
állami forrásokra; eleinte az eszközpark kialakítása igényelt támogatásokat, ma 
pedig a foglalkoztatottak bérigénye. A program túlságosan függ az állami 
támogatásoktól, piaci alapjai még gyengébbek a kelleténél, cserében viszont 
integrálni tudta a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportokat, Belecskán erős 
a munkaerőpiaci re-integrációs hatás.

• Túristvándi: még kérdés, milyen hatása lesz a programjuknak a hátrányos 
helyzetű munkavállalókra nézve.
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Egy Belecska-típusú válasz: a Sorsfordító –
Sorsformáló komplex munkaerőpiaci program

Tolna megye két kistérségében az egykori sikeres mezőgazdasági múlthoz 
kapcsolódóan 2009 tavaszán indult el a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi 
Kirendeltség által finanszírozott Sorsfordító – Sorsformáló elnevezésű
munkaerő-piaci program. A program lényege, hogy a tartós munkanélküliek 
nyolc hónapos egyedi képzést kapnak, majd egy- vagy kétéves időtartamra 
bértámogatottan gazdálkodást folytató önkormányzatoknál, vagy 
vállalkozóknál kapnak munkát. A Dél-Dunántúl három megyéjében, közel 40 
településen már több mint 200 dolgozó vesz részt a programban. 

A Sorsfordító – Sorsformáló program más munkaerő-piaci támogatásoknál 
sokkal összetettebb: a program egyszerre nyújt képzést, képzési 
támogatást, munkahelyet, bértámogatást és életviteli mentorálást. Mindezek 
megvalósítása költséges, de a befektetés hozama vélhetően sokkal 
nagyobb, mint más programok esetében. Ahhoz azonban, hogy az elért 
hatások, eredmények fenntarthatók legyenek, további befektetésekre van 
szükség.

Projekt-szemléletben működik, a finanszírozás meghatározott időre szól minden 
eredménytől és további igénytől függetlenül. 
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Egy Belecska-típusú válasz: a Sorsfordító –
Sorsformáló komplex munkaerőpiaci program

A folyamatos mentori tevékenység a program szerves része, amely segíti 
felkészülni a tartósan munkanélkülieket a munkavállalásra, majd segíti őket 
bent maradni a munkahelyen..

A programban részt vevő önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy 
önálló termelésbe kezdjenek, és azon túl, hogy munkát adnak lakosaiknak, 
jelentős összeget is megtakaríthatnak. Ennek nagyon szép példáját mutatja 
a Tolna megyei Gyulaj esete.

A Sorsfordító programnak olyan hozamai is lettek, amelyek mind növelik 
értékét. A programban részt vevő munkavállalók között valódi jól működő
közösségek alakultak ki, amelyek már a munkán kívül is összetartják az 
embereket. A résztvevők nagy részének ténylegesen fejlődött a 
személyisége, ami nagymértékben javította egész életvitelüket és későbbi 
munkaerő-piaci esélyeiket.
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Egy adaptálható modell: a szociális (közösségi alapú) 
gazdaság

Nyugat-Európában már széles körben kipróbált olyan nonprofit foglalkoztatási 
gyakorlat, ami ötvözi a közcélú (közösségi) és a piaci működés elemeit. 

Eredeti értelmében ez a fogalom olyan közösségi alapú, tehát elsősorban (vagy 
kizárólag) a helyi közösség hosszú távú érdekeit szem előtt tartó
tevékenységeket takar, amelyek valós piaci szükségleteket elégítenek ki, és 
tiszta, modell-szerű működés esetén nincs is szükségük közpénzek 
felhasználására, támogatásokra. Mindemellett munkahelyeket teremtenek a 
nemzetközi versenytől védett szolgáltató szektorban; nem a helyi munkanélküliek 
probléma-csoportjaira koncentrál, mint a hagyományos munkaerőpiaci 
megoldások, hanem azokra a tevékenységekre, amelyekből számukra tömegesen 
teremthető munkahely. Ezek a tevékenységek nem integrálhatók a nemzetközi 
vérkeringésbe, helyhez kötött szolgáltatások, amelyek feltételezik a fogyasztó és 
a szolgáltató közelségét egymáshoz. 

A szociális gazdaság logikailag, attitűdjeit illetően alapvetően nem más, mint 
vállalkozás-fejlesztés közcélokkal. 
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A szociális gazdaság egy definíciója

Szociális Gazdasági Kézikönyv, nagyon erős foglalkoztatási fókusszal:
„Olyan helyi kezdeményezéseket tekintünk a szociális gazdaságba tartozónak, 
amelyek célja a nehezen elhelyezhető emberek integrálása a munka világába, 
foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra.”

Emellett általános jellemzőjük, hogy:
• „lokális szinten működnek, a köz- és a piaci szektor között,
• a magáncégek és állami intézmények által kielégítetlenül hagyott helyi 

szükségletekre reagálnak,
• új munkahelyeket teremtenek,
• jövedelmet generálnak és az a céljuk, hogy idővel önfinanszírozóvá váljanak,
• a bevételeik között a magánfinanszírozás is bizonyos mértékben megjelenik,
• célcsoportjukba tartoznak a tartós munkanélküliek, az elhelyezkedési 

nehézséggel küzdő pályakezdő fiatalok, a gondozási kötelezettséggel terhelt nők, 
az idős és fogyatékossággal élő emberek és a szociális beilleszkedési zavarokkal 
küzdő személyek.”

Amennyiben tehát a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkához és piaci 
jövedelemhez juttatását a vidékfejlesztés, azon belül a helyi gazdaságfejlesztés 
céljának tekintjük, úgy a szociális gazdaság elméleti keretrendszere átvehető és 
működőképes modellnek tűnik.
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A Sorsfordító, mint szociális gazdaság

Esettanulmányaink A szociális gazdaság ismérvei Belecska Kisvejke Sorsfordító Gyulaj 
A piaci és az állami szektor között helyezkedik el X - X X 
Hosszú távon fenntartható X X ? ? 
Valós szükségletekre reagál X X X X 
Helyi erőforrásokat használ X X X X 
Közösségi érdeket szolgál X - X X 
Új munkahelyeket hoz létre X - X X 
Hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztat, re-
integrációt hajt végre X - X X 
E hátrányos helyzetű csoportok számára hosszú 
távon is munkahelyeket biztosít X - ? ? 
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A Sorsfordító, mint szociális gazdaság

A vizsgált helyszínek közötti eltérés a Sorsfordító szempontjából:

• Belecskán és Kisvejkén egy már működő helyi gazdaságfejlesztési 
programra épült rá a Sorsfordító filozófiája és támogatási rendszere, vagyis 
a Sorsfordító ezeken a helyeken már „készen” kapta a feltételeket: adott volt 
a foglalkoztatási szisztéma és részben a munkavállalói kör is. Belecskán a 
Sorsfordító átvette néhány olyan ember finanszírozását, akik már egyébként 
is a helyi falugazdaságban dolgoztak, illetve megkönnyítette a bővítést, de a 
fenntarthatóságra nem tudott hatni, míg Kisvejkén azt a viszonylag szűk 
munkanélküli kört kellett bevonni a programba, akiket a helyi gazdasági 
rendszer nem tudott integrálni, de ezen a helyzeten a Sorsfordító sem tudott 
segíteni.

A program esetleges adaptációja szempontjából ezek a tapasztalatok nagyon 
fontosak lehetnek.
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• Gyulajon ezzel szemben a Sorsfordító volt az az innováció, amelyik lökést 
tudott adni a helyi elképzeléseknek, és a Sorsfordító hatására, illetve annak 
segítségével indult be a helyi termelés. Szabadon lehetett alakítani a 
foglalkoztatási szisztémát (milyen szervezeti keretek között történjen a 
foglalkoztatás), és jelentős mértékben lehetett szelektálni a munkavállalók 
között is. A gyulaji (és a programba hasonló körülmények között bekerült 
egyéb falvak) tapasztalatai mutathatják közvetlenül a Sorsfordító
eredményeit.

Magának a Sorsfordító programnak az értékelése elsősorban ezeknek a 
falvaknak a vizsgálatán alapulhatna.

Általános szociális gazdasági tapasztalata a programnak: a fenntarthatóság 
kérdése megoldatlan maradt.

A Sorsfordító, mint szociális gazdaság
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Szabályozási, finanszírozási kérdések

• A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkához juttatása, s ezen 
keresztül a szociális gazdaság kiépítésének legfontosabb eszköze az elmúlt 
években a közcélú munkavégzés, közcélú foglalkoztatás. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy az egyik legfontosabb vidékfejlesztési eszköz a közcélú
foglalkoztatás, ebből következhet közösségi alapú, endogén erőforrásokra 
alapozott termelés és helyi vállalkozásfejlesztés is. 

• Azt, hogy a munkaügyi szabályozás részben már a tényleges vidéki problémák 
felé fordult, jól jelzi a Sorsfordító program léte. Azonban hogy a szemléletváltás 
e téren még korántsem elégséges, jól mutatja a közcélú foglalkoztatás 
szabályainak fűnyíróelv-szerű megváltoztatása, amivel pl. a belecskai programot 
is rendkívül nehéz helyzetbe hozták, illetve az, hogy az „Út a munkához”
programot nem sikerült a tényleges és tömeges vidéki munkahelyteremtés (a 
mezőgazdasági árutermelés és működőképes, fenntartható szolgáltatások 
kialakítása) szolgálatába állítani. 

• Célszerű lenne külön, egyedi szerződéseket kötni azokkal a településekkel, ahol 
elindult a szociális gazdaság kiépítése (ilyenek ma leginkább a Sorsfordító
program falvai), ezzel kiszámítható téve a munkaerő finanszírozását. Cserében a 
helyi rendszereket záros határidőn belül jórészt önfenntartó piaci 
vállalkozásokká kell alakítani. Ez a konstrukció akár több száz falut is érinthetne.
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Szabályozási, finanszírozási kérdések

• A megtermelt kertészeti áruk legfontosabb felvevő piaca ma a 
közétkeztetés, ennek kapcsán a kistermelői rendelet további finomításra 
szorul. A 40 km-es körzetben való értékesítés működőképességét majd 
figyelni kell, de az állatok vágóhídi leölésének kényszerével kapcsolatban 
célszerű lenne ideiglenes könnyítéseket bevezetni (amíg nem lesz sűrűbb a 
vágóhídi hálózat), hogy a húst is helyiek termelhessék meg a közkonyhára.

• A helyi piacok nyitása is probléma a sokrétű és drága szabályozási 
előírások okán, holott a helyi felesleg helyi értékesítéséhez szükség lenne 
ezekre a helyi piacokra. 

• Munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozó szociális vállalatok létrehozását is 
támogatni lehetne bizonyos térségekben, amelyekben egyúttal megoldják a 
képzési és mentorálási kérdéseket is.

• Mindenképpen területileg differenciált szabályozásra van szükség.
• Egyéni szinten is működhetne az a szerződéses szabályozás, hogy az állam 

néhány évig támogatja az illető bérét és eszközvásárlását, miközben az 
termelő családi vállalkozást épít ki, cserében további sok évre kizárja magát 
mindenféle állami támogatásból.

A fentiekhez hasonló innovatív elképzelések tömegesen jelennek ma meg 
Túristvándiban.
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KTI Könyvek 14.

Tavaly lefolytatott vizsgálataink önálló tanulmánykötet formájában is napvilágot 
láttak az MTA Közgazdaságtudományi Intézet KTI Könyvek sorozatának 14. 
darabjaként.

A kötet elektronikusan is elérhető itt:
http://www.econ.core.hu/kiadvany/ktikonyvek.html

Bővebb információk cégünk honlapján olvashatók:
http://pannonelemzo.hu


