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I. BEVEZETÉS 

A komplex kari fejlesztési koncepció és tanulmányterv 

célja a nemzeti felsőoktatás fejlesztéspolitikai irányaival 

és annak megújítási törekvéseivel összhangban, a 

helyi,térségi gazdaságfejlesztésre, a gazdasági 

versenyképesség alapjaira támaszkodva, a 

fenntartható fejlődés, a fenntartható mezőgazdaság és 

vidékfejlesztés prioritásai mentén, a társadalmi 

kohéziót és felzárkózást is szem előtt tartva egy olyan 

gazdasági, társadalmi, közösségi és képzési tér, egy 

olyan humán erőforrás és tudásbázis központ, egy olyan nemzetközi, kutatási, 

fejlesztési, innovációs és szaktanácsadási felsőoktatási intézmény 

megteremtése, amely hozzájárulhat a régió gazdasági, szellemi potenciáljának 

erősödéséhez, a vidéki foglalkoztatás növeléséhez, a vidéki életminőség 

javításához, a helyi közösségek újraszerveződéséhez, a kulturális örökség 

megőrzéséhez. A Szolnoki Főiskola által 2010-ben költség- és működés 

racionalizálási céllal megszüntetett mezőtúri felsőoktatási képzés 

infrastrukturális bázisán 2011-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegyében 

szegedi székhellyel működő Gál Ferenc Főiskola a jelenlegi hitéleti, szociális 

és pedagógus képzései mellett 

Mezőtúr városában új szakokkal, képzésekkel kívánja oktatási palettáját 

bővíteni. 

Az intézmény az integrált felsőoktatási tervében foglaltak szerint, az érintett 

ingatlanok vagyonkezelői jogainak folyamatban levő tisztázását követően 

egyedi képzési portfólióval, egy új és újszerű felsőoktatás, illetve felsőfokú 

szakképzés beindítását tervezi megvalósítani a szükséges akkreditációs és 

egyéb eljárások lefolytatását követően. 
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A vidék- és területfejlesztés, illetve az oktatás/felsőoktatás területén zajló és 

várható átrendeződések, strukturális változások nyomán, a Gál Ferenc 

Főiskola átalakuló képzési és minőségpolitikájában kardinális szerepet kaphat 

az agrárium és a vidékfejlesztés iránti elkötelezettség. A főiskola a vidék 

helyzetének ismeretében, a demográfiai helyzet alakulásának tudatában, 

igazodva a Kormány által a közelmúltban elfogadott Nemzeti Vidékstratégia 

2012-2020 koncepcióban, valamint annak végrehajtási keretprogramjában - a 

Darányi Ignác Tervben - megfogalmazott prioritásokhoz, a nemzetgazdaság 

szükségleteire támaszkodó felsőoktatási keretszám változásokhoz, továbbá az 

Európai Unió Közös Agrár- és Vidékpolitikájának 2014-2020 közötti 

programozási időszakára vonatkozó tervezeteihez, egyfajta térségfejlesztő 

szerepet is felvállalva, elsődlegesen az Észak- és Dél-alföldi régiók oktatási 

célpiacain, új típusú, gyakorlatorientált (a szociális tangazdaság modellre 

alapozott), a térségi munkaerő igényekhez is alkalmazkodó képzési kínálatot 

kíván létrehozni. Szakmai tanulmánytervében a főiskola a képzések 

megalapozásához és beindításához elengedhetetlenül szükséges kari 

fejlesztési koncepciót kívánja összeállítani. 

 

Dr. Kozma Gábor 

rektor 
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II TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK, A MEZŐTÚRI FELSŐOKTATÁS 
FÉL ÉVSZÁZADA  

2.1. BEVEZETÉS 
 

Mezőtúr város a Berettyó-csatorna két partján helyezkedik el. Az átkelőhely 

fontos városfejlesztő tényező lett, így a század második felében Túr is a 

mezővárosok sorába lépett. Mezővárossá nyilvánító oklevele 1378-ból Nagy 

Lajos királytól származik. 1617. óta az Alföld egyik jelentős mezővárosa lett. 

Az 1970-es években Mezőtúr mezőgazdasági jellegét a hét 

termelőszövetkezet és az állami gazdaság jelképezte. 

A 21788 lakosú „diákvárosban” öt általános, két nagy létszámú középiskola, 

két szakmunkásképző intézet és a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum volt. 

Az 1530-ban alapított református kollégium évszázadokon át a magyar kultúra 

jelentős központja a debreceni, gyulafehérvári, sárospataki kollégium mellett. 

 

2.2. MEZŐTÚRI MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÁS TÖRTÉNETE  
 

Másik nagy múltú középfokú intézményünkben, a Mezőtúri Állami Fels őbb 

Leányiskolában  1897. szeptember 27-én kezdődött meg az oktatás. Ebből az 

intézményből alakult ki 1943-ban a mezőtúri Magyar Királyi Teleki Blanka 

Leánygimnázium.  43 leánytanulóval indult meg a mezőgazdasági leány-

középiskolai képzés a gimnázium felsőbb (V-VIII) osztályaival párhuzamosan. 

A háborús évek alatt sok minden ellehetetlenedett, az oktatás is szünetelt ez 

főleg a gyakorlati képzést érintette. 

A felszabadulás után a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) az 

iskola felügyeleti jogát a Földművelésügyi Minisztériumnak (FM) adta át. Az 

FM 1946 után tekintélyes összeggel támogatta az iskola előhaladását. A 

támogatást a tankonyha felszerelésére fordították, ami lehetővé tette a lányok 

háztartási gyakorlatát.  
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1950-ben a Leányközépiskola Mezőgazdasági Technikummá  alakult, 

megkezdi működését a Mezőtúri Növénytermelési Mezőgazdasági Technikum 

3 éves képzési idővel. 

1952-ben a Növénytermelési Mezőgazdasági Technikumban megindul 4 éves 

képzési idővel a mezőgazdasági gépésztechnikus képzés, ugyancsak 4 éves 

képzési idővel megkezdődik a gazdász levelező képzés is.  

 

Az intézet neve Mezőgazdasági Technikum Növénytermesztési és 

Gépészeti Tagozatra  változik. Tantermeket és kollégiumi férőhelyet továbbra 

is a leánygimnázium biztosított tanulóink számára.  

 

A város Földigénylő Bizottsága kijelölt az iskola számára kb. 30 kh-os területet 

tangazdaságnak az ún. Opre-kertben. Ez a tangazdaság már sokkal jobban 

szolgálta a tanulók mezőgazdasági gyakorlatát, mint az előző bérgazdaság 

(Kétgátköz).  

„A mezőgazdaságban a nagyüzemek kialakulása, és azok egyre fokozódó 

gépesítése szükségessé tette a speciálisan mezőgazdasági jellegű 

gépészképzést. Ezért 1952-től kezdve megindult - mindjárt egy első, és egy 

második osztállyal – a mezőgazdasági gépésztechnikus képzés.” (Jubileumi 

évkönyv, Mezőtúr, 1997., 11. p.) 

A megnövekedett nagyüzemek kialakulása egyre több szakember képzését 

kívánja meg, aminek egyik feltétele egy korszerű oktatási intézmény 

megépítése, továbbá fontos a gyakorlati képzés megvalósításához egy 

modern gépparkkal felszerelt tangazdaság, ahol a karbantartásra, javításra is 

korszerű műhelyek állnak rendelkezésre. 

 

Ennek megvalósulása 1954-ben kezdődött, ekkor épült fel a kétemeletes, 12 

tantermes tanügyi épület. 

 

1959-ben megkezdődik gépész szakon is a levelező rendszerű mg-i technikus 

képzés. 
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Tanügyi épület (Főbejárat felől) 

 

  

Tanügyi épület (Petőfi út felől) 

1959-ben megkezdődik gépész szakon is a levelező rendszerű mg-i technikus 

képzés. 

 

1960-1972 FELSŐFOKÚ MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS KÉPZÉS 

 

1960 

Kezdetét veszi a felsőfokú mg-i technikumi képzés gépészeti szakon 2 éves 

képzési idővel. Közben még folyik a középfokú képzés is mindkét szakon, ill. 

mindkét tagozaton. Az intézmény neve ekkor Mezőtúri Mezőgazdasági 

Gépész Technikum.  

 

Növénytermesztési és Gépészeti Tagozat alakult. Fontos hangsúlyozni, hogy 

a gazdászképzés is tovább folyt, levelező tagozaton 1961-ig, nappali 

tagozaton pedig 1965-ig. 
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1960/61-es tanév  

Mérföldkő volt a Mezőtúri Mezőgazdasági Technikum életében. Az addig 

középfokú oktatási intézményben, majdnem 20 éven át érettségire készítette 

fel tanulóit, megjelentek az első, már érettségizett, de továbbtanulni 

szándékozó diákok. Mezőtúron a felsőfokú technikumi oktatás eleinte kettő, 

majd 1962-től három éves képzési időszakra tevődött. 

A felsőfokú technikum képzési törekvése: a középvezetői szakemberképzés 

volt. A végzettek szaktechnikus oklevelet kaptak és legnagyobb részük a 

mezőgazdasági nagyüzemek gépparkjainak üzemeltetéséhez kötődő 

munkakörökben helyezkedett el. 

Ezután néhány éves olyan átmeneti időszak következett, amelyben a 

középfokot "kifuttatták", az érettségire épülő felsőfokot pedig "felfuttatták". Ez 

az átmeneti időszak lényegében 10 évig tartott. 

 
1962 

Megindul a 3 éves képzési idejű felsőfokú gépész szaktechnikus képzés. Az 

intézmény elnevezése pedig ez évtől kezdve Felsőfokú Mezőgazdasági 

Technikum Gépészeti Szakra változik.  

 

Embléma 

Mindez természetesen az oktatóknál is jelentős átalakulást tett szükségessé. 

Ezt az új munkaköri megnevezések is jelezik.  

Az addigi tanár, műhelyoktató munkaköri megnevezéseket felváltották a 

felsőfokú technikumi tanársegéd, adjunktus, docens és tanár, valamint a 

szakoktató munkaköri elnevezések. Ezt a munkát Zalay Géza  igazgató 

irányította. 
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1963 

Február 13-án megalakult Felsőfokú Technikumi Tanács véleményére és 

tanácsaira támaszkodva megkezdődik a tanszékek létrehozása. 

A Felsőfokú Technikumi Tanács alakuló ülésén készült jegyzőkönyv 

bizonysága szerint ez időtől kezdték meg működésüket Mezőtúron az első 

tanszékek.  

 

Tanszékek: 

• Alapozó Tárgyak Tanszéke 

• Gépszerkezettani Tanszék 

• Gépjavítás és Gépüzemelési Tanszék 

• Anyagismeret és Gyártástechnológiai Tanszék 

Az egységek munkáját szükség szerint óraadók segítik. 

Ez évtől megindul a levelező képzés is 3,5 éves képzési idővel.  

 

1964  

Tanszékek és tantárgyak:  

• Marxizmus-Leninizmus Tanszék (filozófia, tudományos szocializmus, 

politikai gazdaságtan)  

• Alapozó Tárgyak Tanszék (matematika, ábrázoló geometria, géprajz, 

gépelemek, mechanika)  

• Technológiai Tanszék (anyagismeret és gyártástechnológia)  

• Erő-munkagép Tanszék (mg-i munkagépek, mg-i erőgépek, 

elektrotechnika, mg-i enciklopédia)  

• Gépjavítás-Üzemelés Tanszék (gépjavítás elmélete, mg-i üzemtan)  

 

Az oktatott tantárgyak jól mutatják, hogy a mezőgazdaság gépesítésének korai 

szakaszában, amikor a hangsúly a talajmunkák és a szállítás gépesítésén volt, 

a szakismereti elvárás is főleg a különféle traktorok, a talajművelő és 

vetőgépek, valamint a traktoros pótkocsik üzemeltetése és javítása 

tekintetében nyilvánult meg.  
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A felsőfokú technikumi korszak kezdetén 1964

szakoktatókat is – létszáma 27 fő ő

végzettséggel (adjunktus 7 fő ő ő ő

 

Gonda Sándor diák szervezésében megalakult a "Kon

Fent balról-jobbra Ökrös István szólógitár, Sző

Sándor, Gulyás István ritmusgitár és ének, Kiss Antal dobos és 

 

1965-ben a gazdász nappali, 

 

1966-ban nappali tagozaton befejező

középszintű oktatás, 

 

1967-ben a gépész nappali és 1971

gépész, levelező tagozatok szű

Kon-tiki zenekar legnagyobb sikere 1967

amatőr diákzenekarok megyei versenyének 

megnyerése, aminek jutalmából a Szolnokon az 

Illés együttes előzenekaraként is felléphetett.

Mezőtúr  

 TÖRTÉNETI ELŐ

technikumi korszak kezdetén 1964-ben az oktatók 

létszáma 27 fő volt, s közülük 17 fő rendelkezett felső

el (adjunktus 7 fő, docens 2 fő, tanár 5 fő, egyéb oktató 3 fő

Gonda Sándor diák szervezésében megalakult a "Kon-Tiki" zenekar. 

 
jobbra Ökrös István szólógitár, Szőnyi Mihály basszusgitár, Gonda 

Sándor, Gulyás István ritmusgitár és ének, Kiss Antal dobos és 

Forgács József ritmusgitár 

dász nappali,  

ban nappali tagozaton befejeződik a 

ben a gépész nappali és 1971-ben a 

ő tagozatok szűntek meg. A 

tiki zenekar legnagyobb sikere 1967-ben az 

őr diákzenekarok megyei versenyének 

megnyerése, aminek jutalmából a Szolnokon az 

őzenekaraként is felléphetett. 

 

ETI ELŐZMÉNYEK 

 – beleértve a 

rendelkezett felsőfokú 

ő ő ő, egyéb oktató 3 fő).  

Tiki" zenekar.  

őnyi Mihály basszusgitár, Gonda 

Sándor, Gulyás István ritmusgitár és ének, Kiss Antal dobos és  
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1967/68 tanévben a zenekar személyzete Kiss Ernő Pál és Gonda Sándor 

kivételével kicserélődött, majd "Lavina" néven muzsikáltak tovább. Az új tagok: 

Benkó Balázs szólógitáros, Nagy Károly ritmusgitáros és Telkes István dobos. 

A zenekar 1969-ben feloszlott, ugyanis a zenekart alkotó diákok befejezték 

felsőtechnikumi tanulmányaikat. 
 

1968 

A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban megkezdődik az ágazati képzés. 

A gépjavítási és üzemgépészeti ágazatok hallgatói a 4. félévtől eltérő 

tantervek szerint tanulnak.  

1968-tól az intézményben már tudományos diákköri munka folyt. Kiemelést 

kíván viszont, hogy a gyakorlati oktatás szemléltető eszközeinek 

fejlesztésében a mezőtúri tanszékek számos jó kezdeményezéssel hívták fel 

magukra a figyelmet. Lényegében ezzel alapozták meg a Mezőtúrra jellemző 

jó színvonalú gyakorlati oktatást.  
 

A gyakorlati oktatás helyszínei: 1946-1972-ig. 

• Tankonyha 

• "Kétgátközi " Tangazdaság  (oktatási célra bérelt gazdaság)  

• az "Opre-kerti" Tangazdaság  (intézményi kezelésbe adott 30 
kataszteri hold'-as tangazdaság)  

• "Vízközi" Tangazdaság (intézményi kezelésbe adott 1300 kh-as 
tangazdaság)  

• Mezőtúri Tangazdaság  (az intézmény igazgatójának irányításával 
működő 10.000 kh tangazdaság)  

• Felsőfokú Technikum Tanm űhelye (a volt Mezőtúri Gépállomás 238 
fő dolgozóval)  
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Mezőtúr  

 TÖRTÉNETI ELŐ

Tangazdaság 

Tangazdaság 

 

 

ETI ELŐZMÉNYEK 
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Állami Mező

Kollégium  

1968-ban készült el a 

kollégium. 

Mezőtúr   

  

Tanüzem 

Állami Mezőgazdasági Gépállomás 

ban készült el a 320 férőhelyes 20 millió forintos beruházással épült 

 

 

15 

 

 

őhelyes 20 millió forintos beruházással épült 
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Kollégiumi élet 

A szobák három személyesek, a korszak igényeit maximálisan kielégítő 

berendezésekkel, felszerelésekkel ellátottak. Emeleti mosdóinkban 

csempézett falú tusolók állnak rendelkezésre. Szárításra, vasalásra külön 

szoba szolgál. Emeletenként egy-egy nagy kapacitású hűtőszekrény biztosítja 

az élelmiszertárolást.  

 

Stúdió: 250.000 forint beruházással épült, szinte egyedi létesítménynek 

számított még a nagyobb egyetemek kollégiumaihoz képest is. Műszaki 

ellátottságuk szinte tökéletes, (televíziók, zenegép, rádiók, magnók. erősítők 

stb.)  

 

Klubterem:  modern, korszerű, négyszemélyes, üvegtetős 

dohányzóasztalokkal, fotelekkel, ruhatárral, játék résszel felszerelt, külön 

televízió-terem is rendelkezésre áll. 

 

Étterem : tágas - szükség szerint akár 450-500 fő befogadására alkalmas. 

Étkezési rendszere önkiszolgáló.  

 

1970 

A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban a levelező képzés 3,5 évről 4 évre 

változik.  

A gyakorlati oktatást jól kiegészítette s egyben megfelelő ösztönzést is 

jelentett a hallgatóknak, hogy a nyári termelési gyakorlatot a 70-es évektől 
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kezdve a legjobban tanulók külföldön (az akkori Csehszlovákiában és Kelet-

Németországban) végezhették.  

 

1972 

Átszervezéssel megszűnik a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum és 

egyidejűleg létrejön a Debreceni Agrártudományi Egyetemi Mezőgazdasági 

Gépészeti Főiskolai Kara mezőtúri székhellyel.  

 

A képzés a felsőfokú mezőgazdasági technikumi tanterv bázisán kidolgozott, 

az elméleti ismeretek arányát növelő új tanterv szerint indult el mind a nappali, 

mind a levelező tagozaton, ill. mindkét ágazaton.  

 
1960-1972-ig iskolánk létszáma 

 

Tanév 
Nappali Levelező 

Összesen 
Tagozat 

1960/61 33 - 33 

1961/62 94 - 94 

1962/63 117 78 195 

1963/64 178 113 291 

1964/65 262 189 451 

1965/66 287 253 540 

1966/67 266 193 459 

1967/68 263 130 393 

1968/69 242 77 319 

1969/70 258 66 324 

1970/71 273 67 340 

1971/72 285 64 349 
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1972. szeptember DATE Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar 

oktatói kara 
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A fels őoktatási múlt kezdete: Debreceni évek (1972-1986) 

 

1972 

A Minisztertanács 1028/1972. (VII.31) Mt. h. sz. határozatával a Debreceni 

Agrártudományi Egyetemen – a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági 

Technikum átszervezésével – Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kart hozott 

létre mezőtúri székhellyel (főiskolai szintű felsőfokú képzés megkezdődik: 

mezőgazdasági gépészüzemmérnöki szakkal gépjavító és üzemgépész 

ágazaton). 

A megalakult Ideiglenes Kari Tanács alakuló ülése (szavazati jogú és 

tanácskozási jogú tagok megválasztása, megalakítandó tanszékek és 

legfontosabb igazgatási szervezeti egységek létrehozása, vezetők megbízása, 

oktatók átsorolása főiskolai beosztásokba). 

Dr. Patkós István főiskolai tanár igazgatói megbízást kap. 

A diákotthon elnyeri a kollégiumi címet. A kar nappali tagozatán végzett 

hallgatóinak (az 1973-1986 közötti időszakban: 1119 fő) 80 %-a a 

kollégiumban lakott, amelyben folyó munka komplex és sokirányú volt (a 

tanulástól a szabadidő értelmes eltöltésén át a kulturált szórakozásig). 

Megalakul az igazgatói Hivatal. 

Az új főiskolai kar dolgozói folyamatosan bekapcsolódnak a városi, megyei és 

országos közéleti feladatokba, a különféle társadalmi szervek, tudományos 

egyesületek és bizottságok munkájába. 

A főiskolai kar első Tudományos Diákköri Konferenciája. 

 

1973 

Az oktató-nevelő munka szerves részét képező kari sporttevékenység 

keretében megkezdődik a versenysport jelentős és figyelemreméltó fejlődése 

(260 főből 50 fő igazolt versenyzővé válik), s 4 szakosztályban különböző 

szintű bajnokságokban (labdarúgás: megyei I. osztály, kosárlabda: NB II., 

röplabda és asztalitenisz: NB III.) éveken keresztül hírnevet szereztek a 

karnak. 
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A kari költségvetésekben először jelent meg az ún. diszciplináris keret, 

megindul a szervezett kutatás (együttműködés az AGROTRÖSZT-tel, térségi 

termelési rendszerekkel). 

Elkészül a főiskolai kar első Szervezeti és Működési Szabályzata, és távlati 

fejlesztési terve, (új előadókról, auláról és könyvtárról is szó volt) kialakulnak a 

kar tanszékei, a tanműhely új neve: Tanüzem. 

Az első nyilvános ünnepi kari tanácsülésen kiosztják az első főiskolai 

diplomákat. 

A korábban végzett szaktechnikusok üzemmérnöki kiegészítő képzése 

megkezdődik (1977-ig tart). 

A MÉM és az MM jóváhagyja az oktatási dokumentumot, amely 

Magyarországon először megfogalmazta a mezőgazdasági 

gépészüzemmérnök képzés feladatát és célját, a tantervi irányelveket, 

összeállításra került a képzési célnak megfelelő tanterv, tantárgyak oktatási 

programjai leírásra kerültek (ebben a szakirányulások/gépjavító, üzemgépész/ 

is megjelennek) 

Megalakul a Tudományos és Továbbképzési Bizottság. 

 

1974 

Kari Továbbképzési Csoport  létrehozása: a kari tanfolyamos továbbképzés 

(gépkezelők és szerelők kiképzésén túllépve) kiteljesedik és a változó 

igényekhez alkalmazkodva folyamatosan új tartalmi jegyekkel gazdagodik 

(speciális szakismertek és képesítést adó /pl. mg-i gépek diagnosztizálása, 

gépjármű ügyintézés, stb./ továbbképzések kerülnek előtérbe). 

Kutatási igazgatóhelyettesi munkakör létesül, melyet Dr. Lengyel Lajos 

főiskolai tanár, kandidátus tölt be elsőként 

Megalakul a Mezőgazdasági Tanszék. 
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A kar kapcsolatainak alapozását és bővítését segítették a kar által már a 

kezdeti években is megszervezett országos szakmai rendezvények (Országos 

Mezőgazdasági Gépesítési Tanácskozás, stb.), amelyet a 80-as évek 

közepéig még számos országos és tájjellegű szakmai rendezvény és kiállítás 

követ, amelyek szakmai körökben elismerés váltanak ki. 

 

1975 

Kialakítják az első kari emblémát. 

Hallgatóink első alkalommal részt vesznek az OTDK különböző szekcióiban és 

megtisztelő helyezéseket érnek el, s ettől kezdve rendszeres és sikeres 

szereplésük valósul meg a kétévente sorra kerülő konferenciákon. 

Megjelenik az első Kari Évkönyv. 

A doktori cselekmények számának növekedése elindul. 

Folyamatosan szerződéskötések történnek művészekkel. (Chiovini Ferenc, 

Nagy István, Kupai Sándor, stb.); Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótábor 

mecenatúrájának vállalása, amelynek eredményeként folyamatosan 

képzőművészeti alkotások kerülnek a karra. 

 

A tervezett fejlesztéssel kapcsolatban elkészült vázlattervek bemutatása és 

véleményezése megtörténik, (makett is elkészül), de a tervezett 

nagyberuházás elmarad, s kényszerből új stratégia kerül kidolgozásra (kisebb 

lépésekben, több csatornás finanszírozás). 

 

1976-1977  

Megépül a főiskolai kar 16 szolgálati lakásos háza.  
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Erdei Ferenc kollégium névadójának avatása 
 

1978-1979 

A mezőgazdasági gépészüzemmérnökök szakosító továbbképzése a 

vonatkozó rendelkezéseknek (a 137/1976. sz. OM rendelet, illetve ennek 

végrehajtására kiadott 36560/1977. sz. MÉM államtitkári utasítás) megfelelően 

2-3 féléves levelező rendszerű, önköltséges képzésben megszervezésre kerül, 

s összesen 198 fő részére adtak ki oklevelet: 

• szervizüzemi szak 75 fő,  

• állattartási gépüzemelési szak 7 fő,  

• energiagazdálkodási szak 66 fő,  

• mezőgazdasági gépalkatrész felújító szak 28 fő,  

• mg-i építés- és épületgépészet szak 22 fő. 

 

Az iskola könyvtára szakkönyvtárrá alakul, mezőgazdasági gépészeti 

gyűjtőkörrel. 

Megjelenik a főiskolai kar első tudományos közleménye. 

Az intézmény megünnepli az első mezőgazdasági gépész szakképzés 25. 

évfordulóját. 

Elkészül a tanügyi épületet és a kollégiumot összekötő folyosó. 
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1980 

A tanüzemi szellemi kapacitások bővítésével fokozatosan kerülhetett sor a 

saját fejlesztésű, vagy átvett dokumentációk továbbfejlesztésével létrehozott 

termékek gyártására. 

 

1981 

Új tanterv kerül bevezetésre az egységes üzemmérnökképzést kifejező cél 

megjelenésével (1990-ig volt érvényben): ebben megjelenik a mezőgazdasági 

üzem műszaki vezetésére való felkészítés, illetve a korszerű tudomány és 

technika szintjén való képzés igénye, a gyakorlati oktatás kiemelt jelentőséget 

kap. 

A graduális képzés keretében a kar – a gyakorlati oktatás fontosságát szem 

előtt tartva – egy olyan sajátos szerkezetet alakított ki, hogy minden érintett 

(Kar, Tan- és bázisgazdaságok, azok mg-i gépészmérnök végzettségű 

hallgató felelőse és a hallgatók) érdekeltsége egyidejűleg megvalósuljon a 

személyi és tárgyi feltételek megteremtésében. 

Ettől kezdve a kar tanszékei egyre inkább betöltötték a kutatói műhely funkciót 

(programos kutatásokban való részvétel, team-ek kialakulása, 

rendezvényeken részvétel); az oktatók alkalmazhatósága, oktatói 

előléptetések előfeltételeivé váltak a kutatási tevékenység és annak 

dokumentált eredményei. 

 

1982 

A kari K+F tevékenység fejlődése szempontjából kiemelést kíván a kar első 

„főfoglalkozásos” kutatókat alkalmazó részlegének a Kutató-Fejlesztő 

Csoportjának a létrehozása (profilja a parcellagépek fejlesztése és vizsgálata) 

A karon rendezik az Országos Egyetemi és Főiskolai Kulturális Napokat.  

Az Évkönyv részeként megjelenik a kiadványban a karon 1978-tól kidolgozott 

gyakorlati hasznosításra ajánlott kutatási eredmények gyűjteménye. 
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1983 

A GATE Kompolti Kutatóintézetétől átvettük a káli Üzemegységet, amely a 

tanüzem egyik gyártó és szolgáltató egysége lett (1989-ig). 

Mezőgazdasági Szolgáltató Központ gazdasági társaságot alakítottunk a 

tanüzem gesztorságával, az AGROTEK-kel, a Szolnoki és Békéscsabai 

Agrotröszttel együttműködve (1991-ig voltunk a GT tagja). 

A kar egy újabb szövetkezeti lakóház (22 lakásos) építését szervezte meg. 

(Átadás 1985-ben) 

 

1984 

A kar az ekkor indult új finanszírozási csatorna az ún. MÉM-MÜFA pályázati 

rendszer kertében – a parcella gép fejlesztés mint egy új kari tevékenység 

indítása és megalapozása céljából – nyújtott be és nyert el egy 20 mFt-os 

pályázatot 

 

1985 

A karon fél-intenzív nyelvtanulási rendszer veszi kezdetét, amely az oktatók 

kvalifikációjának növelése, illetve a szellemi kapacitások további gyarapítása 

szempontjából mérföldkőnek tekinthető. (A hatások erőteljesen a 80-as évek 

végétől jelentkeznek.) 

Beindul a kar második átfogó fejlesztési programja (3 db előadótermet magába 

foglaló oktatási épület és egy tornacsarnok beruházásai, új könyvtár, tanügyi 

épület átalakítás). 

 

Gödöll ői évek (1986-1999) 

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki 

Főiskolai Kara lett az intézmény. A kar vezetője, Dr. Patkós István főigazgató 

címet kap. 

Az ezt követő időszak jelentette a főiskolai tevékenység kibontakozását, a Kar 

felzárkózását a hazai agrár felsőoktatási intézmények színvonalára. Ezekben 

az években: 
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• a kar oktatóinak nagyobb része idegennyelv

és 

• egyetemi doktori cselekményekkel kvalifikálta magát; 

• a kar tanszékei már önálló tudományos mű ű

• a kar tananyagai és mű

korszerűsödtek; 

• kialakultak a kar belföldi és külföldi szakmai kapcsolata

• megkezdődött a tanfolyamos és posztgraduális továbbképzés; 

• a kar mint tudományos mű ő

közleményeit.  
 

1986 

A MÉM-MÜFA pályázaton elnyert támogatásból megépült és átadásra került 

egy kétszintes labor és mű

került kb. 5 mFt értékű ű

példánya. 

Továbbképzési Osztállyá alakul a korábbi csoport.
 

1987-1990 
Ebben az időszakban komoly
 

1988-ban átadásra került a régi tornaterembő

alapterületű, galériás könyvtár. 

támogatja a mintegy 30 ezer kötettel és szakfolyóirat állománnyal 

idegennyelvű és 85 magyar nyelvű

Mezőtúr   

  

a kar oktatóinak nagyobb része idegennyelv-ismerettel, publikációkkal 

egyetemi doktori cselekményekkel kvalifikálta magát;  

a kar tanszékei már önálló tudományos műhelyként is mű

a kar tananyagai és működési szabályzatai többszöri korrekcióval 

űsödtek;  

kialakultak a kar belföldi és külföldi szakmai kapcsolatai; 

ődött a tanfolyamos és posztgraduális továbbképzés; 

mint tudományos műhely útjára indította első

MÜFA pályázaton elnyert támogatásból megépült és átadásra került 

egy kétszintes labor és műhelyépület, egy új előadóterem, megvásárlásra 

került kb. 5 mFt értékű műszer és elkészült 5 db parcellagép kísérleti 

Továbbképzési Osztállyá alakul a korábbi csoport. 

őszakban komoly beruházások megvalósítására került sor. 

adásra került a régi tornateremből kialakított galériás 770 m

ű, galériás könyvtár. Oktatóink munkáját, hallgatóink tanulását 

támogatja a mintegy 30 ezer kötettel és szakfolyóirat állománnyal 

ű és 85 magyar nyelvű folyóirat) rendelkező szakkönyvtárunk

Könyvtár 

 

25 

ismerettel, publikációkkal 

űhelyként is működtek;  

űködési szabályzatai többszöri korrekcióval 

i;  

ődött a tanfolyamos és posztgraduális továbbképzés;  

űhely útjára indította első tudományos 

MÜFA pályázaton elnyert támogatásból megépült és átadásra került 

őadóterem, megvásárlásra 

ű űszer és elkészült 5 db parcellagép kísérleti 

beruházások megvalósítására került sor.  

ől kialakított galériás 770 m2 

Oktatóink munkáját, hallgatóink tanulását 

támogatja a mintegy 30 ezer kötettel és szakfolyóirat állománnyal (12 

szakkönyvtárunk. 

 



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

26  TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 
 

1989-ben került átadásra 3 korszerű előadó terem (2 db egyenként 108 

férőhelyes és 1 db 144 férőhelyes), modern oktatástechnikai eszközökkel 

felszerelve.  

1989-1990-ben átadásra került a 2000 m2 alapterületű sportcsarnok 

(öltözőkkel, szertárakkal, tanári szobával) automata tekepályával, 

konditeremmel és 280 ülőhelyes lelátóval.  

1991-1999 

Felül kellett bírálni az addigi - a nagyüzemi mezőgazdaságra épülő - képzési 

célt és az új felsőoktatási törvény szellemének megfelelően, a kari 

tevékenység további fejlesztését az európai normák figyelembevételével kellett 

végezni.  

A kertbarátok és Kistermelők Országos Szövetségével ill. a megyei és városi 

önkormányzatokkal közösen megszerveztük a „Mezőgazdasági Kistermelés 

92” országos kiállítást és szimpóziumot. 

1995-ben megszerveztük az Országos Tudományi Diákköri Konferenciát. 
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„Mezőgazdasági Kistermelés 92” kiállítás 

 

 

XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (1995) 

 

A gépészképzés módosított tantervvel egy szakként új elnevezéssel 

(mezőgazdasági gépészmérnöki szak) megmaradt, de a hazai agrárágazat 

változásaihoz és a régió ökológiai adottságaiból fakadó igényekhez igazodva 

egy új szak (gazdász szak) tanterve is elkészült. 1993-tól a képzés ezen az új 

mezőgazdasági mérnöki szakon elkezdődött. A két szakhoz 11 szakirány is 

tartozott  

mezőgazdasági mérnök szakon 

• környezetgazdálkodás,  

• informatika,  
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• marketing-pénzügy,  

• gazdálkodó,  

• vendéglátás-turizmus, 

• minőségbiztosítás, 

• településüzemeltető, 

• logisztika, 

• termékfeldolgozás 

mezőgazdasági gépész szakon 

• mezőgazdasági gépész, 

• autógépész.  

Továbbképzési feladataink ellátását elsősorban a választékbővítés jellemzi, 

megfelelve a kar vonzáskörzetében jelentkező igényeknek.  

 

Tessedik Sámuel F őiskola, Szarvas (2000-2005) 

 

2000 

A mezőtúri székhelyű GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar január 1. óta a 

Tessedik Sámuel Főiskola szervezetébe integrálódott, Szarvas székhellyel, 

három karral (Békéscsaba, Szarvas) – köztük a mezőtúri Mezőgazdasági 

Főiskolai Kar ral (MFK), áprilistól egy további intézettel (Gyula). 

2000-ben kaptunk engedélyt a harmadik szak, a tájgazdálkodási szak  

alapításához, indításához, ahol négy szakirány indult: 

• környezetgazdálkodás, 

• vendéglátás-turizmus, 

• kereskedelem, 

• termékfeldolgozás.  

A kari tevékenység további minőségi fejlesztését leginkább a kar oktatóinak és 

kutatóinak újabb kvalifikációi (többen megvédték kandidátusi ill. Ph.D 

disszertációjukat) és a kari tevékenységek technikai korszerűsítése 

(műszerezése) fémjelzi. 
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Főbb kutatási területeink:  

• a környezetvédelem biológiai, műszaki, gazdasági kérdései.  
• mezőgazdasági gépek üzemeltetése, üzemfenntartása, energetikai 

vizsgálata;  
• növénytermesztési kísérletek gépesítése (parcellagépek fejlesztése);  
• farmgazdaságok gépesítése és ökonómiája;  
• egyes környezetkímélő technológiák, létesítmények, gépek vizsgálata, 

fejlesztése;  
• szarvasmarha- és juhtartás technológiai, műszaki és ökonómiai 

kérdései;  
• síkbeli és térbeli mechanizmusok számítógépes szimulációja;  
• tájgazdálkodást, tájhasznosítást segítő kutatások;  
• térségfejlesztési projektben való részvétel;  

 

Kutatásaink, amelyek többségében gyakorlatorientáltak, jól segítik 

oktatásfejlesztésünket, tantárgyi törzsanyagaink kialakítását, egyben alapjául 

szolgálnak művelőik kvalifikációs törekvésének. 

A kari kutatási és fejlesztési tevékenység keretén belül kiemelt figyelmet 

fordítunk a pályázatok révén elnyerhető források által nyújtott támogatások 

megszerzésére. 

Oktatóink a kar profiljához kötődő szaktanácsadási feladatokat látnak el. 

 

2001 

Tangazdaság -fejlesztési program (FVM) részeként a 2. évben munkagépek 

beszerzése történik (~26 MFt). 

A Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre (MMBK) egyesületté alakulása (elnök: 

Nagypál Ferenc). 

 

Szolnoki F őiskola, Szolnok (2006-) 

A Kar jogelődjei a következő intézmények voltak:  

• Mezőgazdasági Leányközépiskola (1943-1950)  

• Mezőgazdasági Technikum (1950-1960)  
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• Mezőgazdasági Gépész Technikum (1960-1962)  

• Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Gépész Szak (1962-1972)  

• Debreceni Agrártudományi Egyetem (1028/1972. (VII.31) Mt. h.) 

Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar (1972-1986)  

• Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági 

Gépészüzemmérnöki Főiskolai Kar, majd Mezőgazdasági Főiskolai 

Kar (1986-1999)  

• Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar (2000-2005) 

• Szolnoki Főiskola Műszaki Mezőgazdasági Fakultás (2006- 

2006 
2006. január 1-jétől a Szolnoki Főiskolával történt önkéntes integráció 

következtében a kar neve Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági 

Fakultás lett [4]. 
 

A korábbi mezőgazdasági gépészmérnöki, agrármérnöki, illetve 

tájgazdálkodási mérnöki szakok – az ún. Bologna-folyamat eredményeképpen 

– mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (2005-től), mezőgazdasági 

mérnök, valamint gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (2006-tól) 

szakokká alakultak át. (Az intézményre nézve fontos, meghatározó momentum 

volt, hogy a kar által alapított Tájgazdálkodási mérnök szakot az agrár képzési 

ág szakjai között az Agrár Bologna Bizottság nem ismerte el, csak jogutód 

szakként folytatódhatott a képzés a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 

szakon, amelynek népszerűsége a hallgatók körében nagyságrendileg 

alulmaradt a hagyományos tájgazdálkodási mérnökéhez képest.) 2004-től 

műszaki menedzser szakon is folyik alapképzés (2006-tól BSc). Utóbbival a 

kar a műszaki képzési területen is képzőhellyé vált.  
 

Az intézet által gondozott szakok 

• Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak 

• Mezőgazdasági mérnök szak 

• Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak 

• Műszaki menedzser szak 
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Mezőgazdasági mérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak 

szakirányai: 

• Környezetvédelmi és tájgazdálkodási szakirány 

• Gazdálkodó specializáció 

 

Műszaki menedzser és mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak 

szakirányai 

• Gépgyártó szakirány 

• Gépüzemfenntartó szakirány 

• Járműgépész szakirány 

• Műszaki logisztika specializáció 

 

Felsőfokú (felsőoktatási) szakképzési szakok 

• Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 

• Gépipari mérnökasszisztens 

• Hulladékgazdálkodási technológus 

• Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 

• Műszaki informatikai mérnökasszisztens 

 

Szakirányú továbbképzési szakok 

• alternatív energetikai szakmérnök; 

• épületgépészeti szakmérnök; 

• hulladékgazdálkodási szakmérnök; 

• műszaki minőségügyi szakmérnök; 

• telematikai szakmérnök; 

• vadgazdálkodási szakmérnök; 

• vízgazdálkodási szakmérnök. 

 

2006-ban a fakultás a jogelőd kar révén részese volt a Tessedik Sámuel 

Főiskolára kiterjedő második körös intézményi akkreditációnak.  
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A Magyar Akkreditációs Bizottság mind a fakultást, mind az oktatott szakokat 

minőségi szempontból megfelelőnek találta és realitásként jelentkező 

javaslatként fogalmazta meg a kari státusz visszaszerzésének 

kezdeményezését (nem valósult meg) [12]. 

 

2008 

2008-ban az intézmény egy újabb akkreditációs, ún. minőségvizsgálati 

eljáráson is átesett [6]. A MAB újabb nyolc évre, 2016-ig akkreditálta a 

főiskolát. 2011 tavaszán a MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban 

értékelte a Szolnoki Főiskola agrár képzési területen, három alapszakon 

(mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, mezőgazdasági mérnök, 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök) folyó képzéseit.  

A 2006 szeptemberében lezajlott audit eredményeképpen megtörtént az ISO 

9001:2000 rendszer kibővítése a fakultásra. 2008-ban újabb 3 évre újította 

meg az ÉMI-TÜV Süd nemzetközi tanúsító szervezet a minőségirányítási 

rendszer tanúsítványát.  

 
2009 
A mezőtúri oktatási szervezeti egységek különböző intézetek alá tartoztak: a 

Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Tanszék a Gazdaságfejlesztési Intézetbe, 

a Mezőgazdasági Tanszék és a Gépészeti Tanszék az Agrárgazdálkodási 

Intézetbe, az Alapozó és Műszaki Tanszékből kivált Műszaki Tanszék az 

Üzleti és Műszaki Innovációs Intézetbe. A Gazdaságtani Tanszék megszűnt és 

oktatói két másik szolnoki szakmai tanszékhez kerültek szintén ez utóbbi 

intézeten belül. 

 

A Mezőgazdasági Tanszék május 11-én megszervezte a I. Mezőtúri 

Gazdanapot.  
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 Gőgös Zoltán államtitár Veterán Gépek 

 

Vendégek 

Balról Dr. Rózsa Endre országgyűlési képviselő, Gőgös Zoltán államtitkár, 
Dr. Futó Zoltán fakultás igazgató-helyettes 

 

   

Kutatók éjszakája 
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Szántóföldi gépbemutató 
Bekapcsolódtunk a Kutatók éjszakája országos programsorozatba. 

 

2010  

Nyarán költségmegtakarítási és működésracionalizálási célból a szolnoki 

telephelyre költözött [8]. A szakjain tanuló hallgatók elméleti képzése 

szeptembertől szintén itt kezdődött meg (már 2009 őszén két alapszak – 

műszaki menedzser, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök –, valamint a 

négy Szolnokra is meghirdetett és indított felsőfokú szakképzési szak első 

évfolyamos hallgatói is a tiszaligeti Campusban kezdték meg az első 

szemesztert), csak egyes gyakorlati képzések (amelyek laboratóriumi és 

egyéb tárgyi feltételei ezt indokolták) még egy évig Mezőtúron zajlottak.  
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Gólyabál 

A gyakorlati oktatás többi része együttműködési megállapodás alapján 

szolnoki szakközépiskolai laborháttérrel történik. 

 

Tangazdaság 

A tangazdaság a Peresi-Holtág a Kárpát-medence harmadik legnagyobb 

holtág rendszerének Sárkányfoki-zugában található. A 46-os útról érhető el: 

elhagyva Mezőtúrt (Budapest felől érkezve) jobbra, dél felé az aszfaltos 

mellékútra letérve. 

 

Sárkány foki zug 

A főiskola peresi tangazdasága növénytermesztési és állattenyésztési 

tevékenységével a gyakorlatorientált agrár és műszaki oktatás és kutatás 

megvalósításában játszik szerepet [20]. 162 ha szántó művelési ágú 

földterületen ökológiai szántóföldi növénytermesztés, 13 ha gyep művelési ágú 

földterületen ökológiai gyepgazdálkodás, 4 hektáron erdőgazdálkodás folyik. 

Emellett permanensen több mint száz egyedből álló magyar merinó fajtájú, 

törzskönyvezett anyajuh állománnyal törzstenyésztést folytatnak, valamint 8 db 

Furioso - North Star (vagy ismertebb nevén mezőhegyesi félvér) fajtájú 

törzskönyvezett kancaállománnyal szintén törzstenyésztés, mint 

mezőgazdasági termelő tevékenység folyik.  

 



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

36  TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 
 

Szervezett keretek között rendszeresen vesznek részt hallgatók a napi 

folyamatokban (ahol az ökológiai szántóföldi növénytermesztés legkorszerűbb 

műveleteit is gyakorolhatják), gyakorlati bázisként funkcionál a hetesi és nyári 

szakmai gyakorlatok, továbbá a képzési profilhoz kapcsolódó kutatások 

számára. A tangazdaságban hetesi gyakorlatok rendje szigorúan szabályozott, 

az előírt összes műveletet valamennyi (gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve mezőgazdasági és 

élelmiszeripari gépészmérnök szakos) hallgatónak gyakorolnia kell.  

 

Növénytermesztési ágazat 

Szakterületek: vetés, tápanyagellátás, talajművelés, növényvédelem 

(gyomirtás, kórokozók, kártevők elleni védelem engedélyezett minimális 

szerhasználattal, mechanikai gyomirtás, integrált növényvédelem), öntözés, 

betakarítás [16]. 

 

A terület (összesen 188,5 ha) megoszlása művelési ágak szerint: 

• 162 ha szántóföld (99 ha Peres holtág területe körül, 63 ha Vízközi 

kert rész területén); 

• 13 ha gyep, legelő; 

• 4 ha erdő; 

• 9,5 ha ugar (Peres holtág területe körül). 

Talajtípus: réti öntés talaj. 

 

Termesztett növények: 

• bio tönköly búza (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 

• bio napraforgó (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 

• bio kukorica (élelmiszer alapanyag és állati takarmányozás); 

• lucerna (állati takarmányozás); 

• zab (állati takarmányozás). 
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A tönkölybúza, napraforgó, kukorica területek ellenőrzését a svájci BIO 

SUISSE ökológiai, 

minősítő szervezet végzi. 

 

Állattenyésztési ágazat 

Szakterületek: állatbírálat (az intézmény tagja a Magyar Juh- és 

Kecsketenyésztő Szövetségének, valamint a Furioso - North Star Lótenyésztő 

Országos Egyesületének) 

• Juhtartás (magyar merinó) 

• Lótartás (Furioso - North Star). 

 
Furioso - North Star 

 
Juh hodály 
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III. A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE, - MINT A 
MEZŐTÚRI FELSŐOKTATÁS FENNTARTÓJA  

A püspökség csaknem 1000 éves történetét - alapításától kezdve - 

meghatározta földrajzi fekvése. Mondhatjuk, hogy az egyházmegye a 

legkorábbi alapításúak közé tartozik, mert néhány ezt megelőzően 

létrehozottal együtt még Szent István uralkodása alatt jött létre. Amikor első 

királyunk államalapító tevékenységének részeként az egyes területek urait 

sikerült legyőzni és ott a királyi-állami közigazgatást megteremteni, ezt 

követően kerülhetett sor az egyházi közigazgatás kialakítására is. Valamikor, 

1027-1028 körül történt meg e terület nagyhatalmú urának, Ajtony vezérnek a 

legyőzése a király hadvezére, Csanád vezér által. A Marosvár székhellyel 

működő hatalmas területen létrehozták Csanád vármegyét, székhelye 

Marosvár lett, amely nem sokkal később Csanád vezér nevét vette föl. 

 

1030 körül került sor a Csanádi püspökség létrehozására, amely feladattal 

Szent István a már hosszú évek óta Magyarországon élő, velencei 

származású bencés szerzetest, Imre herceg korábbi nevelőjét, Gellértet bízta 

meg. A kiváló fölkészültségű egyházi férfi szerzetes társaival érkezett ide és 

nagy lelkesedéssel vetette bele magát az egyházszervezés munkálataiba. Az 

új püspökség székhelye szintén Marosvár lett. Korábban Ajtony vezér idején, 

már voltak itt keresztény templomok és papok, de ezek a bizánci egyház 

szertartásrendjét követték. Gellért püspök kinevezésével és 

egyházszervezésével ily módon a nyugati típusú egyházszervezet jelent meg. 

Feladatának tartotta az itt élők megkeresztelését, és ebben támaszkodott az 

egyházmegyei papság mellett a saját szerzetes társaira, akiket az ország más 

részeiből hívott ide. Nevéhez fűződik a Mária kultusz meghonosítása, illetve a 

Szent György tisztelet, akinek nagy templomot építtetett Marosváron. Az előbb 

említett kettős névből eredően gyakran még a 12. században is marosvári 

püspökségként emlegették ezt a területet és csak a 13. századtól válik 

általánossá a Csanádi püspökség elnevezés.  
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Gellért püspök a templom és kolostorépítéshez itáliai építészmestereket 

hivatott és az így emelt épületek a korszak legmagasabb színvonalán álló 

építmények lettek.  

Tisztában volt azzal, hogy a térítéshez újabb és újabb egyházi emberekre van 

szükség, ezért - a korabeli följegyzések szerint, - harminc fiatal magyar 

oktatását szolgáló papi szemináriumot is alapított. 

 

A püspök feladata egyáltalán nem volt könnyű. A pogány harcokban edzett, 

nehéz földrajzi körülmények között létrejött települések lakosait kellett 

megtéríteni, a hajdani szilaj, lovas magyar nemzet tagjaiból engedelmes 

keresztényeket formálni. Ez a misszió a hitetlenek elleni harc, a hit terjesztése, 

a magyarság védelmezése és hitében, műveltségében való megerősítése a 

püspökség sok száz éves történetét szinte mindvégig szükségszerű 

feladatként kísérte. A magyarok térítése mellett ellenségekkel is szembe kellett 

nézni, de kiváltképp az egyházat megsemmisíteni akaró pogánylázadásokkal 

volt sok probléma. Az alapító püspök életét is az 1046-ban kitört, a feudális 

államrend és az egyház ellen fölkelő tömeg okozta. Budán, a ma az ő nevét 

viselő hegyről taszították le, ily módon vált vértanúvá Gellért püspök 1046-ban. 

Testét ott földelték el, és csak 1053-ban szállították ünnepélyesen haza 

Csanádra, a püspökség székhelyére, ahol méltó módon temették el. Emlékét 

és püspökség alapító tettét koronázta meg az 1083-as szentté avatás. 

 

Gellért halála után püspök utódainak nevét nem mindig ismerjük, hisz a korai 

időszak följegyzései ezt nem hagyták ránk. 

Az bizonyos, hogy a térítés továbbra is fő feladatot jelentett. A már 

kereszténnyé lett magyarok mellett a besenyők jelentették a misszió fő 

feladatát. Csanád városa, mint állami és egyházi székhely, jelentős település 

volt, ahol a történelem folyamán számos király megfordult. Így pl. 1043-ban 

Aba Sámuel király járt Csanádon. 

 

1091-ben viszont az ország ellen támadó kunok dúlták föl a várost és az itt 

lévő templomokat. A kunok elleni harc a 12. században is végigkíséri a 
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püspökség történetét, majd az 1241-42-es tatárjárás idején a tatár csapatok 

veszik be a nagyobb várfallal nem rendelkező várost. A szépen kiépült 

templomokat, kolostorokat és egyéb épületeket fölégetik, kifosztják, az 

elmenekülni nem tudókat megölik.  

 

A tatárok kivonulása után a püspök dolga az építkezés újrakezdése, de a 

templomok és kolostorok mellett a megriadt, megzavarodott emberek hitének 

a megerősítése és, a lelkekbe új remény öntése szintén az egyháziak feladata 

volt. A tatárjárás utáni újraépülő Csanád székhelyű püspökség folytatja a térítő 

munkát, az ekkor már ezen a területen letelepedett kunok között. A Kun László 

névvel is illetett IV László gyakran tartózkodott ezen a területen és többször 

megfordult Csanád városában, 1278-ban, majd az ezt követő években is. 

1290-ben bekövetkezett tragikus halála után itt, Csanádon temették el az 

uralkodót. 
 

Az Árpád-ház kihalása után a magyar trón megszerzéséért folytatott 

küzdelemben szintén szerepet kapott a Csanádi püspök és a székváros. 1322-

ben itt tartózkodott Károly Róbert király. 1366-ban Nagy Lajos fordult meg 

Csanádon. Az ezt követő uralkodó, Zsigmond király kétszer is járt itt 1394-ben 

és 1436-ban. Mindez a mindenkori Csanádi püspök szerepét, jelentőségét és 

a magyar közéletben, politikában betöltött fontosságát is jelzi. 
 

A 14. század második felében egy új, fenyegető ellenség jelenik meg, amely 

az ország déli részét, így a Csanádi püspökség területét is fenyegette, s ez a 

török. A 15. század folyamán több alkalommal került sor támadásra, és ennek 

is tudható be, hogy a török elleni harcban ismert Hunyadi János gyakran 

tartózkodott a városban, így 1443-44-ben, 1450-ben és 1451-ben. A török 

elleni harc lelkes buzdítója, Kapisztrán Szent János 1455-ben fordul meg a 

püspöki székhelyen. 1456-ban V. László király látogatott el Csanádra.  

A török elleni harc a püspöknek, mint a terület földesurának és így a püspöki 

csapatok hadvezérének egyébként is kötelessége. 1459-60 körül a többszöri 

török támadás miatt Hangácsi Albert püspök várfallal veteti körül a várost. 

1462-ben Mátyás látogat Csanádra, 1495-ben pedig II. Ulászló király. 
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A 16. század elejének nevezetes eseménye az 1514-es Dózsa-féle 

parasztháború, amelynek szomorú mementója a püspökség számára a Csáki 

püspök elleni támadás, akit Dózsa parasztjai elfognak és karóba húznak. Az őt 

követő püspök sajnos, szintén erőszakos halállal halt meg.  

Csaholi Ferenc 1526-ban sok más kiváló magyarral, köztük számos főpappal 

együtt a mohácsi csatában vesztette életét. Ezt követően a török a várost 

földúlja, de ekkor még magyar kézen marad. Sajnos, a terület 

elhelyezkedéséből következően állandó harc tárgyát képezte a Habsburgok és 

Szapolyai János király között. 1526 és 1530 között többször is gazdát cserélt, 

hol Szapolyai, hol Ferdinánd király csapatai tartózkodtak itt. Az 1551-es nagy 

török támadás során Fráter György parancsára a várost kiürítették és így 

nagyobb ostrom, vagy harc nélkül került a török kezére. Temesvár 1552-es 

ostrommal történt elfoglalása után végképp török fennhatóság alá került. 

 

A török hódoltság létrejötte egyúttal Csanádnak, mint püspöki székhelynek a 

megszűnését is jelentette. A város még néhány évtizedig a török alatt 

működik, de a magyar egyházi befolyás a városban és a területen megszűnt. 

A törökök módszeresen elűztek, megöltek minden katolikus papot és ezért vált 

szükségessé, hogy a lakosság lelki gondozását a török által egyedül megtűrt 

ferences barátok lássák el. Így került sor a Szeged-Alsóvárosi ferences 

kolostor szerzeteseinek a megbízására, akik az egész török hódoltsági 

területen ellátták a lelkipásztori tevékenységet. Ez azért is fontos dolog, mert 

Szeged egyébként a középkor folyamán a kalocsai érsekség fennhatósága alá 

tartozott. A 16-17. század folyamán az itteni ferences barátok révén a Csanádi 

püspökség területét is ellátták egyházi téren. 

 

A török itt léte nagy pusztítást vitt véghez. A vidéki lakosság jó része 

elpusztult, vagy elmenekült, a környező városokba költözött. Megszűntek az 

egykori szerzetesi iskolák, kolostorok és ezzel nemcsak az egyházi, hanem a 

szellemi, kulturális élet is hatalmas károsodást szenvedett. Különösen nagy 

pusztítást végzett az 1591-1606 közötti, ún. 15 éves háború, amelynek 

hadműveletei ezt a vidéket rendkívül letarolták.  
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Természetesen a Csanádi püspökökkel az 1551-1686 közti időszakban is 

találkozunk, azonban ez csak cím, amelynek viselői rendszerint Pozsonyban, 

vagy Nagyszombatban tartózkodtak és tényleges püspöki tevékenységet 

folytattak. 
 

Melegh Boldizsár 1572-ben kapott püspöki kinevezést, aki megbízatása után 

hivatalosan is kérte XIII. Gergely pápát, hogy a szegedi, orsovai, krassói és 

hacaki ferenceseket hatalmazza föl a dél-magyarországi hívek lelki 

gondozásával, amire sor is került. Időközben ezek a különböző rendházak 

megszűntek, és alapvetően a szegedi ferences rendház volt az, amely a török 

uralom végéig ellátta áldásos tevékenységét. Mindennek jeleként 1644-ben 

Zongor Zsigmond püspök a Szeged-Alsóvárosi Ferences Rendház guardiánját 

püspöki helytartóvá nevezte ki. Mivel ő Nagyszombatban élt, ettől kezdve a 

ferencesek rendszeresen följártak hozzá jelentést tenni, illetve a különböző 

hivatalos ügyek kapcsán beszámolót tartani. 
 

1685-ben Csanád visszakerült a töröktől a keresztények kezére, azonban az 

ezt követő háborús években gondolni sem lehetett arra, hogy a Csanádi 

püspök visszatérjen székvárosába. 1699-ben a háborút a karlócai béke zárja 

le, amelynek értelmében a Maros képezi a törökök és Magyarország között a 

határvonalat. A Marostól délre eső területek, így Csanád és a püspökség 

javarésze a török kezén maradt. Az ott lévő osztrák katonák 1701-1702 

folyamán, mielőtt Csanádról kivonultak, végképp elpusztították a várost, hogy 

ne jusson a török kezére. 

 

A török Csanádról való kivonulása után és Buda fölszabadulása után a török 

ellenes hadjáratok Magyarország déli részén folytatódtak.  

Az egész terület hadszíntér volt, így szó sem lehetett arról, hogy a Csanádi 

püspökök visszatérjenek egykori püspökségük területére és megkezdhessék 

békés, helyreállító tevékenységüket. Így a 17. század utolsó évtizedének 

Csanádi püspökei csak névleges kinevezést kaptak. Csak 1699-ben Dolny 



Gál Ferenc Főiskola - Mezőtúr    
 

A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE  43 

István püspöki kinevezése után, kerülhetett sor arra, hogy a Csanádi püspök 

címének és tisztének tényleges tartalmat szerezzenek.  

István püspök 1701-ben Szegeden a bécsi udvar által létrehozott hivatalhoz 

nyújtotta be kérelmét, amelyben a török hódítás előtti állapotnak megfelelően 

visszakérte a püspökség régi birtokait. 1702-ben az udvar által kibocsátott irat 

ezen nagymennyiségű területeknek csak egy részét biztosítja a püspök 

számára. Ezzel egyidőben, tekintettel a hajdani Csanádi püspökség jelentős 

részének török megszállás alatti voltára, Szegedet jelölte ki a püspök 

lakhelyéül.  

A városában a császári-katonai fennhatóság központjául szolgáló váron kívül, 

a mai Dóm téren lévő egykori Dömötör templomot, amely elég rossz 

állapotban volt, adták püspöki templomul és ettől nem messze biztosítottak 

egy szerény épületet a püspök székhelyéül. A püspök további lehetőségeit 

egyházmegyéjének helyreállítására alapvetően lehetetlenné tette az 1703-ban 

kitört Rákóczi szabadságharc. 
 

Ily módon a püspökség régi tekintélyének és erejének helyreállítása jó néhány 

évre eltolódott és egy új, energikus püspöktől, Nádasdy Lászlótól vált 

lehetségessé, aki 1710-ben kapta ezt a megbízatást. Nádasdy az ismert, 

nagytekintélyű magyar arisztokrata család tagjaként kapta ezt a címet, 

azonban az eddigiekből látható módon ez sokkal inkább nagyszabású 

feladatot, küzdelmet, mint tényleges tisztséget és gazdagságot jelentett. 

Szerencsére a frissen kinevezett püspök hatalmas energiával és lelkesedéssel 

látott neki, hogy Szent Gellért örökségét helyreállítsa. 1711-ben leköltözött 

Szegedre és itt a már említett, püspöki lakóhelyül szolgáló épületben, illetve 

Alsóvároson, a ferencesek kolostorában lakott.  

Természetesen ő is, akárcsak elődjei nagymértékben támaszkodott a 

ferencesekre, akik az ezt megelőző évszázadokban is a Délvidék lelki 

gondozását végezték. 
 

A sok, nem túl látványos apró lépés után új lehetőséget kínált az 1716-os 

esztendő. Ekkor indultak meg a keresztény seregek Savolyai Jenő 

vezetésével a déli területek török helyőrségeinek, várainak visszafoglalására.  
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Elsők között került sor Temesvár bevételére, majd 1717-ben Belgrád is 

visszakerült a keresztények kezére. Temesvár visszaszerzése új lehetőséget 

villantott fel a püspök előtt is, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a török alatt, illetve 

az azt követő háborúban elpusztított Csanád nem jöhet szóba, mint püspöki 

székhely. Azonban az 1716-ban Temesvárra látogató Nádasdy püspököt az 

osztrák katonai hatóságok olyan ellenségesen fogadták, hogy jobbnak látta 

mielőbb visszatérni Szegedre. A továbbiakban is innen irányította a 

püspökséget. 
 

Ezt szükségessé tette az a tény is, hogy az 1716-18-as török elleni háborút 

lezáró pozserováci béke után a bécsi udvar úgy döntött, a Marostól délre eső 

területeken nem állítja vissza a magyar közigazgatást, azaz a régi vármegye 

rendszert, hanem katonai indokokra hivatkozva katonai parancsnokság alá 

helyezte és az ország egész déli részén határőrvidéket szervezett. Így ez a 

rész, amely a püspökség java területét magába foglalta, a Temesi Bánság 

néven, 1753-ig volt katonai irányítás alatt, ezt követően 1778-ig polgári 

irányítás alatt, de közvetlenül Bécsnek alárendelve működött. Így a világi 

közigazgatás katonai jellege miatt az egyházi terület helyreállítása sem vált 

lehetségessé. 
 

Nádasdy püspök több alkalommal kérvényezte a királynál, hogy az egyház 

tekintélyét és az egykori Csanádi püspök befolyását a visszafoglalt területeken 

állítsa helyre, amely végül is kompromisszumot eredményezett.  
 

1723. augusztus 7-én a császár rendeletet adott ki, amelyben ugyan az 

egykori Csanádi püspökség területére biztosítja a püspök joghatóságát, 

ugyanakkor Szegedet jelölte ki székhelyül és Temesváron csak egy lakást 

biztosított a püspök számára. Így aztán a püspök kénytelen egy olyan 

megoldást választani, hogy a Temesváron működő jezsuita rendház elöljáróját 

nevezi ki ottani püspöki helynökké és ő Szegedről irányította püspökségét. 
 

Nádasdy püspök a Csanádi püspök tekintélyének helyreállítása érdekében 

egy, a régi Csanádi püspökség területét ábrázoló térképet is kibocsátott, amely 
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a bécsi udvarban óriási fölháborodást váltott ki. Egyáltalán Nádasdy püspök 

személyében az osztrák hatóságok egy olyan nyakas, az udvari érdekekkel 

ellenkező magyar főurat láttak, aki a hajdani magyar jogokat kívánja 

helyreállítani. Természetesen világra szóló botrány lett volna őt tisztéből 

eltávolítani, de mindent elkövettek, hogy a püspök egyházszervező munkáját 

akadályozzák. Annál is inkább, mert a bécsi udvar elhatározta, hogy az ország 

déli részét nem engedi az általuk megbízhatatlannak tartott magyar 

közigazgatási rendszer alá visszatérni. Egyrészt ezt szolgálta a már említett 

katonai közigazgatási rendszer, másrészt az 1718-ban megindult 

nagyszabású telepítési akció, amelynek lényege a török hódoltság alatt 

elnéptelenedett vidék újra benépesítése. Szigorúan felügyelt elvek szerint 

telepítettek ide németeket a német birodalomból, szlovákokat az ország északi 

részéből, sőt, francia és spanyol telepeseket is hoztak a különböző falvakba 

nagyszámban. Egyetlen egy lényeges kikötés volt, hogy a 18. század 

nagyobbik felében semmiféle magyar betelepülést nem engedélyeztek. Amikor 

1729-ben Nádasdy püspök meghalt, akkor a bécsi udvar úgy döntött, hogy 

nem teszi ki magát még egy ilyen kellemetlen helyzetnek és ezt követően 

három olyan püspököt neveztek ki, akik nem magyar származásúak, akiknek 

ily módon a régi magyar érdekeket helyreállító törekvésétől nem kellett 

tartaniuk. 
 

Ez nem jelenti, hogy az 1730-ban hivatalba lépett Falkenstein Adalbert (1730-

1739), majd az őt követő Sztaniszlavich Miklós (1739-1750) és az ő utána 

püspökké szentelt Engl von Wagrein Ferenc (1750-1777) nem igyekezett jól 

ellátni püspöki tisztét, de nem a magyar érdekek helyreállítása volt a fő 

célkitűzésük. Falkenstein Adalbert püspök 1732-ben Temesvárra látogatott és 

fő feladatának tekintette ő is, hogy a püspöki székhelyet Szegedről 

mihamarabb Temesvárra helyezhesse. Többszöri kérelmezésének 

eredményeként az 1730-as évek közepére kerül sor, hogy a püspök immáron 

Temesváron irányíthatta egyházmegyéjét. Az bizonyos, hogy 1734 nyarán már 

Temesváron tartanak egyházmegyei zsinatot, és 1736 augusztusában 

helyezik el Temesváron az új püspöki székesegyház alapkövét.  
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Mindez jelzi, hogy immáron Temesvár lett az egykori Csanádi püspökség 

székhelye. 
 

Bár a régi magyar közigazgatást nem állították helyre, a Marostól északra 

terjedő vidéken azonban létrejött az egykori Csanád vármegye utódja. Így 

érthető, hogy Nádasdy püspök kapja meg először a csanádmegyei főispáni 

címet, amelyet ezután minden utána következő püspök megkap, egészen II. 

József uralkodásáig. Onnantól kezdve a főispáni címet világi személyek 

kapják. 
 

Szó esett arról, hogy a középkorban Szeged városa nem tartozott a Csanádi 

püspökség fennhatósága alá, hanem a kalocsai érsekséghez. A török kiűzése 

után az adott földrajzi, katonai realitások tették szükségessé, hogy Szeged 

legyen átmenetileg a Csanádi püspökség székhelye. A 18. században 

Temesvárra költözvén, Szeged kötődése a Csanádi püspökséghez 

megmarad, míg Wagrein Ferenc püspök kérésére 1775-ben Szegedet és 

környékét VI. Pius pápa véglegesen a Csanádi püspökség részévé tette, 

amely napjainkig így maradt.  

A 18. század utolsó harmadában teremtődik meg Chrisztovich Imre püspök 

kinevezésének idején (1777-1798) a lehetőség, hogy az 1782-87 között 

lebonyolított harmadik délvidéki betelepítés során végre magyar népesség is 

jöhessen erre a területre. Ekkor már jó néhány évtizeddel a török után 

konszolidált, békés viszonyok uralkodván, jelentős fejlődésre kerülhetett sor. 

Ebben meghatározó szerepe volt a Temesváron élő és működő Csanádi 

püspöknek, aki az egyházmegye helyreállítása során nagyszabású térítő 

tevékenységet folytat. Az ide érkező lakosok között természetesen nemcsak 

katolikusok, hanem evangélikusok reformátusok, és nagy számban ortodox 

hívek is vannak. Ugyanakkor a szerzetesrendek betelepítése révén számos új 

templomot, iskolát, rendházat építenek, amely a katolikus egyház hitéleti 

tevékenysége mellett jelentősen előmozdította a terület kulturális és szellemi 

fejlődését. 

1800-1828 között Kőszeghy László volt a püspök, aki a virágzó területen több 

mint száz új plébániát hozott létre.  
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Ő alatta nyílik meg ismét 1806-ban a papnevelő intézet, amely a gazdag 

hitéletű hatalmas területet papokkal ellátta. Egyáltalán ha a hitéleti 

tevékenységen túl a Csanádi püspökök 18-19. századi tevékenységét 

vizsgáljuk, akkor elsősorban a kulturális és szociális tevékenységük 

jelentőségét kell kiemelni. Kőszeghy püspök alatt kiváltképpen figyelmet 

fordítottak arra, hogy mind a hitéletben, mind az ehhez kapcsolódó kulturális, 

oktatási életben tekintettel legyenek a terület soknemzetiségű, soknyelvű 

lakosságára. Így ezeknek a lelki gondozása, a megfelelő nyelven beszélő 

papok segítségével történt. 

 

Ugyanezt a tevékenységet folytatta Lonovics József püspök (1834-1848), aki 

elsősorban a népiskolákat, valamint az egyházi és szociális intézmények 

létrehozását elősegítő intézkedéseket tett az egyházmegyében. Igazi magyar 

érzésű egyházfő volt, aki e tekintetben határozottan képviselte a reformkor 

idején nagy jelentőséget kapó magyar nyelv és kultúra ügyét. E minőségében 

több összetűzésre került sor közte és a bécsi hatóságok között.  

 

Az 18489-es forradalom idején Lonovics püspök immár egri érsekként föllépett 

a magyar érdekekben és a forradalom által képviselt magyar szabadság 

mellett. Ennek következtében a jeles egyházfőt száműzik, és csak 1860-ban 

térhetett vissza Magyarországra. 

 

Az őt a Csanádi püspöki székében követő kiváló egyházi személyiség a 

nemzetközi tekintélyű tudós-történész, Horváth Mihály 1848-49-ben teljes 

tehetségével és szellemi erejével a püspökség mellett a forradalom ügyét 

támogatja. Sőt, 1849 májusától augusztusig, a fegyverletételig, a fiatal magyar 

állam vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. Ezért kénytelen száműzetésbe 

vonulni és 1867-ben térhetett csak haza. A 19. század második felében az 

egymást követő püspökök ezen a hatalmas délvidéki területen Temesvár 

központtal óriási szervező tevékenységet fejtettek ki, amelynek 

eredményeként a Magyarországon a 19. században megjelenő különböző női 

oktató rendeket felkérve és más régi férfi szerzetesrendeket is a munkába 
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bevonva, nagyszabású fellendítést hajtanak végre az oktatási életben. A 

kisebb-nagyobb városokban, falvakban sorra jönnek létre a jeles 

tevékenységet végző egyházi elemi- és középiskolák, amelyek tehetséges 

tanulókból remek polgárokat képeznek. A püspökök egyházi és világi 

tevékenységük kifejtése során mindvégig tekintettel voltak a soknemzetiségű, 

soknyelvű népességre. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a magyar mellett német, 

szlovák, román, szerb, bolgár stb. falvak voltak, hanem azt is, hogy a 

katolikusok mellett görög-katolikusok, szerb és román ortodoxok, 

reformátusok, evangélikusok és zsidók egyaránt benépesítették a területet. A 

monarchiára jellemző türelemmel, békésen működtek együtt ezek a különböző 

felekezetek. Ezt a békés fejlődést törte ketté az 1914-ben kitört első 

világháború. 

 

Az I. világháború a háborúra jellemző megpróbáltatásokat jelentette a 

püspökség számára is. Egyrészt nagyszámú lakosát vitték el katonának, 

másrészt a háborúval kapcsolatos áldozathozatal sújtotta a híveket. 

Harmadrészt, a templomokat is, mert a haditermelés következtében sorra 

vitték el a templomok haragjait. A híveket pedig egyre fokozottabb 

áldozatvállalásra késztette a kormányzat előírása.  

 

1918 végén a háború befejeződése Magyarország és kiváltképpen a Csanádi 

püspökség számára tragikus következményekkel járt. Az ismert nemzetiségi 

problémák miatt a román, illetve szerb nacionalisták vezetésével formálódó új 

hatalmak 1918 végén elszakították Magyarország déli részét, amelyből 

létrejött Jugoszlávia, illetve a megnövekedett területű Román Királyság. 

 

Ez konkrétan a Csanádi püspökség számára azt jelentette, hogy területének 

több mint háromnegyed része Magyarországon kívülre került. Az így kialakult 

helyzetet az 1920. június 4-én Trianonban megkötött békeszerződés hivatalos, 

nemzetközi szintre emelte. Ennek értelmében a püspökség nagyobb része 

Romániához került, a kisebbik része Jugoszláviához, egy egészen kis hányad 

Magyarország számára maradt. A fönnálló ideiglenes helyzetet a Vatikán is 
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tudomásul vette, és 1923. február 10-én a Belgrádi Apostoli Nunciatúra az oda 

került 62 Csanádi egyházmegyei plébániát apostoli kormányzósággá 

nyilvánította, Nagybecskerek (Zrenjanin, Jugoszlávia) székhellyel. 1923. 

február 17-én pedig a Bukaresti Apostoli Nunciatúra a 153 plébániát a korábbi 

Csanád egyházmegyéből Temesvár székhellyel szintén apostoli 

kormányzósággá nyilvánította. 

 

Az 1911 óta a Csanádi püspöki széket betöltő Glattfelder Gyula püspök 

tevékenysége az 1918 évi hatalomváltás után rendkívül megnehezült. Bár a 

püspök igyekezett a fennálló hatalommal jó kapcsolatot tartani és 

soknemzetiségű, több nyelvű egyházmegye lakosainak a megfelelő nyelvű 

istentiszteleti, lelki szükségleti gondozását elvégezni, és papjaival elvégeztetni, 

a konfliktusok a nacionalista román hatóságokkal egyre gyakoribbá váltak.  

 

Ennek eredményeként 1923 elejére helyzete Romániában tarthatatlanná vált 

és végül a román hatóságok szinte "kitoloncolták" az országból. 1923 március 

12-én érkezett Magyarországra, Szegedre. 

 

Így vált 1923-ban - mintegy 200 év után - Szeged ismét püspöki székhellyé. 

Glattfelder püspök akkor még nem tudhatta, hogy végérvényesen. Ezzel 

együtt a püspök hatalmas energiával látott neki, hogy Szeged város 

adottságait is figyelembe véve a mindössze 33 megmaradt plébániáját is 

újjászervezve, a püspökségbe új erőt leheljen. Ez találkozott Szeged város 

vezetőinek akaratával és így nagyszabású építkezések és a hívek támogatása 

révén épült Szeged azzá az egyházi központtá, amely a két háború közti 

időszak magyar katolikus egyházi életének meghatározó színhelyévé emelte. 

 

Az építkezés egyrészt a püspöki székesegyház, a mai Fogadalmi templom 

elkészítését jelentette, mely 1930-ra készült el. Azonban a püspök a jeles 

kultúrpolitikus, Klebelsberg Kúno együttműködésével és Somogyi Szilveszter 

polgármester tevékeny támogatásával létrehozta a Dóm teret, amely Közép-

Európa egyik legszebb ilyen építészeti alkotása. Ezen túlmenően, 
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funkciójában a szintén Trianon következtében Szegedre települt kolozsvári 

egyetem székhelyévé is vált. Az egységes stílusban megépített épülettömb, 

amely a tér három oldalát fogja körbe, helyet adott az egyetem épületeinek, a 

püspöki palotának és egyúttal a papi szemináriumnak. A papi szeminárium 

Glattfelder püspök elképzelése szerint nem egyszerűen csak a kicsire 

zsugorodott Csanádi püspökség számára képezett papokat, hanem az 1930. 

augusztus 28-án jóváhagyott statútum szerint a Csanádi, nagyváradi és 

szatmári egyházmegyék számára is. 1930. szeptember 30-án nyílt meg a 

szeminárium, ahova a már említett Csanádi, váradi és szatmári 

egyházmegyék kispapjai mellett három kassai és két rozsnyói kispap is 

bevonult.  

 

Mindez jelzi, hogy a kultuszminiszter és a megyéspüspök elképzelése szerint 

a szegedi szemináriumnak egyrészt délre, a Balkán felé irányuló oktató 

szerepe, másrészt az elcsatolt magyarországi területek számára általában volt 

meghatározó szerepe a papi utánpótlás képzésében. 

 

Hasonlóképpen az egyházi épületszárny egyik részén kialakított Szent Imre 

Kollégium szintén a fiatalok megfelelő vallási, erkölcsi és hazafias nevelését 

volt hivatott szolgálni. Az 1928-ban Rerrich Béla tervei alapján elkezdődött 

építkezés gyakorlatilag 1930-ra befejeződött. 

 

A Szegedre érkezett püspöknek azért is nehéz helyzete volt, mert a román 

hatóságok a kitoloncoláskor csak a legszükségesebb személyes holmijait 

engedték magával hozni.  

Ily módon az újjászerveződő püspökség sem a korábbi évszázadok gazdag 

anyagát tartalmazó archívumát, sem könyvtárát, sem a püspöki székhelyen 

fölhalmozott egyházi műkincseket nem hozhatta magával. Mindezeket kívánta 

megteremteni közvetlen környezetében Glattfelder Gyula, amikor ezt a 

püspöki központot tervezte. Ennek a tervezetnek kiemelkedő pontját alkotta a 

püspöki palota épülettömbje, amely magában foglalta a szeminárium és a 

Szent Imre kollégium intézményét is. Mint a Dóm és a Dóm tér építéséhez, itt 
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is a legjobb hazai és szegedi művészeteket és mestereket vették igénybe. Az 

épület külső-belső tervezését a Dóm térhez hasonlóan Rerrich Béla végezte. A 

püspöki palota belsejében egyszerre érvényesült a régi korok hangulatának 

idézése, ugyanakkor modern, korszerű anyagok felhasználásával. Ezért 

találunk az épületben olyan változatossággal alkalmazott anyagokat, mint a 

vas, az üveg, a márvány, a fa és az égetett tégla, vagy ami egészen 

különleges hangulatot ad, pl. a lépcsőháznak, az aranyozott tégla, a fehér 

fallal keverve. A funkcionális helyiségek, így a püspöki dolgozószoba, a 

fogadásra alkalmas szalon, az ebédlő, a püspöki magánkápolna mind 

egyszerre árasztja az elmúlt korok hangulatát, s ugyanakkor vitathatatlanul az 

1930-as évek modern szellemét.  

A modern bútorok és berendezési tárgyak között vásárlások, gyűjtések révén 

barokk és rokokó bútorokat, festményeket és egyéb műtárgyakat helyezett el a 

püspök és az alkotóművész.  

Az 1930-ra befejezett munkálatok eredményeként a Szegeden megtelepedő 

püspök méltó körülmények között fogadhatta az ide érkező hazai és külföldi 

egyházfőket, politikusokat és látogatókat, jelezve, hogy az erős akarat erőt 

tudott venni a csüggesztő helyzeten is. A templom és a püspöki székhely 

megépítésével sikerült biztosítani azt a fizikai hátteret, ahonnan a lelki, 

szellemi megújulás nagy erővel kisugározhatott. 

 

Az építkezés eredményeként a püspök megfelelő körülmények között 

irányíthatta a délvidéki terület egyházi életét. A szeminárium vezetését a 

Szegedre érkezett jezsuita rend tagjaira bízta a püspök. Ez időben Szegeden 

több férfi és női szerzetesrend működött, akik részben a városi ifjúság 

oktatását, másrészt a különböző szegedi kórházak és klinikák tényleges 

nővéri, ápolói tevékenységét végezték.  

Glattfelder püspök ezzel együtt a Magyar Katolikus Püspöki Kar kiemelkedő 

egyéniségeként fontos munkát végzett a magyarországi egyházi életen belül 

és ugyanakkor a hazai politikai életben is meghatározó szerepe volt. 

Tevékenységének jelentős része az ifjúság és a magyar polgárság jobb 

erkölcsi, művelődési állapotainak megteremtésére irányult.  
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Ezen tevékenységében érzékeny veszteséget jelentett számára Klebelsberg 

Kúno 1932-es halála:  

Ugyanakkor mindvégig nagy egyetértésben és támogatásban végezhette 

tevékenységét Szeged város vezetésével, így az 1934-ig hivatalban lévő 

Somogyi Szilveszter polgármesterrel, majd az őt 1934-44 között követő Pálfy 

József polgármesterrel együtt. 

 

Glattfelder püspök tevékenységét növelte, hogy 1931. június 19-én a 

Szentszék a Fogadalmi templomot a Csanádi székesegyház rangjára emelte. 

1941-ben pedig a püspök kérésére a Szentszék fölállította a Csanádi 

székeskáptalant Szegeden, hat stallummal. A Szeged számára fontos 

tevékenységét Glattfelder püspök 1942-ig végezte, amikor kalocsai érsekké 

nevezte ki a Szentszék. Ezt azonban előrehaladott betegsége miatt már nem 

tudta betölteni és 1943-ban meghalt. 

 

Glattfelder püspök a Csanádi püspökök sorának egyik kiemelkedő 

személyisége volt. Az alapító Gellért püspökhöz hasonlóan egy olyan nehéz, 

sorsfordító helyzetben volt kénytelen a püspökségét ismét nyugodtabb vizekre 

vezetni, amely világégés következtében, országhatárok változása révén az 

egyszerű emberek feje fölött történt politikai akarat elfogadását és az új 

életkörülmények, a nagyméretű alkalmazkodás követelményét támasztotta a 

hívekkel és az egyház vezetőivel szemben egyaránt. Glattfelder püspök 

megtalálta a kihívásokra adandó választ és nagyszerűen oldotta meg a 

rendkívül sanyarú körülmények között a reá háruló feladatot. 

 

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a Csanádi püspökök történetében 

megszokottnak mondható, hogy útjuk a Csanádi püspöki székből a kalocsai 

érseki tisztségbe vezetett.  

Ez Glattfelder püspök előtt, a később esztergomi prímási székbe emelt 

Csernoch püspök esetében is így volt, majd az őt követő Hamvas Endre, 

illetve Ijjas József püspökök esetében is ezt figyelhetjük meg. 
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1943-ban, Glattfelder halála idején már javában dúlt a II. világháború. A rövid 

átmeneti időszak után Hamvas Endre személyében kiemelkedő jelentőségű 

egyházi személyiség került a püspöki székbe. Egyik meghatározó egyénisége 

volt az embertelen zsidóüldözés időszakában azoknak, akik fölemelték 

szavukat az ártatlanok üldözése ellen és tevékenyen, a lehetőségekhez 

képest maga is részt vett az üldözöttek mentésében. Mindez kevésnek 

bizonyult ahhoz, hogy az 1945-ben bekövetkezett változások, a kommunista 

diktatúra létrejötte idején megvédje egyházát a reá zúduló csapásoktól.  

 

A diktatúra rendelkezései sorra szüntették meg az ezer éves egyházi 

felépítmény sarkalatos létesítményeit. 1945-46 folyamán az egyház 

országosan és helyileg elveszítette a katolikus sajtó meghatározó részei fölötti 

ellenőrzését. 1946-ban óriási veszteséget jelentett az egyházi jellegű kulturális 

intézetek, vallásos társadalmi egyletek és szervezetek feloszlatása. Ezt 

követően 1948-ban állami kézbe kerültek az addig egyház által fenntartott 

óvodák, általános- és középiskolák, valamint a velük összefüggő 

tanulóotthonok. 1949. szeptember 5-én bevezették a fakultatív hitoktatást, ami 

gyakorlatilag a hitoktatás alapvető korlátozását jelentette. 1950 nyarán pedig 

Szegeden és az egyházmegye teljes területén, akárcsak az országban, 

elhurcolták a szerzetesrendek tagjait, bezárták a kolostorokat és az ott 

fölhalmozott kulturális javak javarésze megsemmisült.  

Ezzel a magyar egyház és így a magyar nép ezer éves kulturális fölhalmozott 

javai kerültek enyészetre. 

 

1946-ban Szegeden szeptember 22-én a Szent Gellért ünnepségek 

alkalmával országos jelentőségű egyházi demonstrációra került sor, amely a 

szegedi püspök, Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek, 

valamint a kalocsai és egri érsek, a váci püspök és a pannonhalmi főapát 

részvételével lett megrendezve. Ez a nagyszabású egyházi esemény kiváltotta 

a kommunista hatalom ellenszenvét.  

 



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

54  A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE… 
 

1948. novemberében tudatosan szított ifjú baloldali mozgalmak vezetésével 

Szegeden nagyszabású egyházellenes demonstrációkra került sor, és ennek 

során elfoglalták a papi szeminárium java részét: Az egyházak elleni támadást 

betetézte 1950. augusztus elsején az ún. békepapi mozgalom megindítása, 

illetve 1951. május 19-én az Állami Egyházügyi Hivatal létrehozása. Ezek a 

szervek vették át az alkotmányban ugyan hangoztatott, valójában a 

gyakorlatban nem érvényesülő vallásszabadság, illetve egyházak és 

felekezetek ellenőrzését. Az új kommunista éra kifejezett szándéka volt az 

egyházak megsemmisítése, amely az 1940-es évek végének és az ötvenes 

évek elejének mindennapi politikai gyakorlatát jelentette. 

1952. április 19-én a Szentszék a Csanádi püspököt a nagyváradi püspökség 

Magyarországon maradt részének kormányzójává is kinevezte, ami újabb 

plébániáknak az egyházmegyei irányítását jelentette. A Szentszék 1982. 

augusztus 5-én ezt a területet végképp és hivatalosan is a Csanádi 

püspökséghez csatolta és ekkor változik a püspökség neve Szeged-Csanádi 

Püspökségre. 

 

Hamvas Endre püspök 1964-ben kalocsai érseki kinevezést kap és ekkor Ijjas 

József lesz a Csanádi püspök. Kinevezése elsősorban az 1964-ben a magyar 

állam és a Vatikán között kötött megállapodás részeként jöhetett létre. 

Ugyanakkor jelezte a magyar hivatalos szervek rendkívül szigorú, az egyházi 

kormányzásba is beleszóló aktivitását, hogy a püspök csak apostoli 

kormányzó és nem megyéspüspök kinevezést kapott. Ez megfelelt a korabeli 

magyarországi politikai gyakorlatnak. 1969-ben, Hamvas Endre halála után 

Ijjas Józsefet nevezik ki kalocsai érsekké és az így megüresedett püspöki hely 

betöltésére Udvardy József került. 1969-től apostoli kormányzóként irányította 

az egyházmegyét. A megváltozott időket jelzi, hogy néhány év múlva, 1975. 

január 7-én már megyéspüspökké nevezhették ki. 1987-ben - a katolikus 

egyház által hozott új rendelkezések értelmében - 75. életévét betöltve 

egyházmegyei vezetői tisztéről lemondott és nyugdíjba vonult. Utóda Gyulay 

Endre püspök lett, aki, már a válságban lévő kommunista pártállami rendszer 

meggyengülésének jeleként azonnal megyéspüspöki kinevezést kapott. 
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Az 1945-1989 közti időszak nehéz megpróbáltatások elé állította az egyház 

vezetőit. Lehetőségeik a templom falai közé szorítva nagyon szűken, csak a 

hitélet minimális szervezésére korlátozódhattak. Az egyház szociális, oktatási 

és egyéb tevékenysége a korábbiakhoz képest szinte a nullára csökkent.  

A Szegeden működő papi szeminárium a váci püspökség és a kalocsai 

érsekség számára is képezte az egyházi utánpótlást. Új templomok építésére 

nem kerülhetett sor. A hitoktatás gyakorlatilag a templom falai közé szorítva, 

minimális létszámra korlátozódott. 

 

Ezek az adottságok megszűntek az 1989-es rendszerváltozás után. Az új 

lehetőségek változást hoztak az egyházmegye életében is. Szeged ismét 

jelentős egyházi központ lett, ahova 1989-től kezdve sorra tértek vissza a régi 

szerzetesrendek. Elsők között a ferencesek és a jezsuiták, őket követték a 

piaristák és a Miasszonyunk nővérek, végül visszatértek a minoriták is. Ily 

módon Szegeden ismét megindulhatott a Miasszonyunk nővérek által vezetett 

óvoda, általános iskola és középiskola (Karolina), illetve a piaristák által 1721 

óta a városban folytatott oktatási tevékenység, amely a Dugonics András 

Gimnázium megnyitását jelentette. A ferencesek és jezsuiták novíciusaikat 

képezik Szegeden, hasonlóképpen az utánpótlás nevelését kívánják 

megoldani Szegeden a minoriták is. 

 

Gyulay Endre 1987 júniusában kapta meg püspöki kinevezését és júliusban 

vette át az egyházmegye kormányzását. Országosan megbízatást kapott a 

Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától az egyházi ingatlanok 

visszaadásának tárgyalásaira. Kezdeményezésére került sor az 

egyházmegyei zsinat megszervezésére (1995) és megindultak az új 

templomépítések is. Lehetősége nyílt az egykori Csanádi püspökség határon 

túlra került részeivel a kapcsolatok tartására, így a temesvári és 

nagybecskereki egyházmegyékkel is. 

 

A főpásztort tevékenysége elismeréseként 2000-ben Szeged városa 

díszpolgárává választotta. 
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A Szeged-Csanádi Egyházmegye f őpásztora 

 

dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök 

1955. április 6-án született Budapesten.Gyermekkora 

egy részét Indiában töltötte.  

Két év sorkatonai szolgálat után Esztergomban és 

Budapesten végezte teológiai tanulmányait. 1981. 

június 14-én szentelték pappá Esztergomban. 

1982-ben teológiai doktorátust szerzett a Pázmány 

Péter Hittudományi Akadémián, Budapesten. 

Szécsényben, majd a budapesti Haller téri templomban 

volt káplán.  

 

1983-tól 1985-ig a római Pápai Magyar Intézet 

ösztöndíjasa volt. A Lateráni Egyetemen szerzett 

egyházjogi licenciátust.  

1985-től az esztergomi Szent Anna Plébánia káplánja, 1997-től plébánosa.  

1986-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, 2003-tól főigazgatója.  

1991-től 2004-ig az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai 

Főhatóságának igazgatója. 

1998-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának 

tanára. 

II. János Pál pápa 1994-ben pápai káplán címmel tüntette ki. 

2004. február 21-én szentelték püspökké Esztergomban. 

Megyéspüspök: 2006. augusztus 26-tól 

Jelmondata: Erő, szeretet, józanság  

(vö. 2Tim 1,7: "...hiszen Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a szeretet 

és a józanság lelkét adta nekünk.") 
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Iskolai f őhatóság 

Óvodák: 

Baks - Battonya - Békésszentandrás - Csanádapáca - Dóc - Gerendás - Gyula 

- Harkakötöny - Hódmezővásárhely - Hunya - Kamut - Kaszaper - Kevermes - 

Kétsoprony - Kömpöc - Kunszentmárton - Kübekháza - Mezőtúr  - 

Nagybánhegyes - Nagykamarás - Orosháza - Ópusztaszer - Öttömös - 

Pusztaföldvár - Szeged, Avar u. - Szeged, Hóbiárt u. - Szentes - Tiszasziget - 

Tömörkény - Végegyháza - Zsombó  

 

Iskolák: 

Baks - Balástya - Battonya - Békéscsaba - Békésszentandrás - Csanádapáca - 

Csongrád - Dóc - Gádoros - Gerendás - Gyula - Göndöcs - Gyula - 

Harkakötöny - Hódmezővásárhely - Kamut - Kaszaper - Kevermes - 

Kétsoprony - Kömpöc - Kübekháza - Makó - Nagybánhegyes - Nagykamarás - 

Mezőtúr  - Orosháza - Ópusztaszer - Öttömös - Pusztaföldvár - Pusztamérges 

- Pusztaszer - Szentes - Telekgerendás - Tiszasziget - Tömörkény - 

Végegyháza – Zsombó 
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A Szeged-Csanádi Egyházmegye 

 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Esperesi Kerületei 
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IV. A GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA - MINT 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY  

Története 

Glattfelder Gyula püspök a trianoni határ-húzások után az egyházmegye 

központjában, Szegeden alapította meg a Főiskola elődjét. Az első tanév 

1930-ban indult. A papnevelő intézetet és a főiskolát a jezsuiták vezették 

1950-ig, a szerzetesrendek működésének erőszakos felfüggesztéséig. Az 

1970-es évek elején az országban először Szegeden indult meg titokban a 

világiak teológiai képzése, majd 1983-ban vált lehetővé levelező tagozatosok 

fogadása. A világi nappali tagozatos hallgatók (teológusok és hittanárok) 

képzése a rendszerváltással indult meg. 1995-ben a főiskola a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Hittudományi Karához affiliálódott. A főiskola ezáltal 

jogosulttá vált arra, hogy felkészíthesse teológus hallgatóit a Szentszék által 

elismert, és az Egyetem által nyújtott baccalaureátusi tudományos fokozat 

elnyerésére. Ez a világegyházban elfogadott képesítés, és lehetőséget ad a 

további licenciátusi és doktori tudományos fokozatok megszerzésére. 

 

A Főiskola 2008-ban vette fel Gál Ferenc egykori dogmatikaprofesszor nevét, 

aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem első rektora volt, és kivételes 

személyisége máig hat az oktatásra, a papképzésre, a magyar katolikus 

egyházra. A Főiskola Bálint Sándor Valláskutató Intézete és egyháztörténeti, 

biblikus, médiakutató, hungaro-szlovakológiai és pedagógiai kutatócsoportjai, 

Gerhardus Kiadója, Deliberationes című tudományos folyóirata, konferenciái, 

fejlődő nemzetközi kapcsolatai és a Klebelsberg Teremben otthonra talált 

kulturális rendezvények sokféle módon szolgálják az intézmény és az 

egyházmegye társadalmi küldetését. 
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GÁL FERENC FŐISKOLA 
6720 Szeged, Dóm tér 6., 
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 697. 
T/Fax: +36-62-425-738;  
Tel. a püspökségről: +36-62-420-932/157 mellék 
E-mail: gfhf(kukac)gfhf.hu 
Honlap: http://www.gfhf.hu   
  

NAGYKANCELLÁR 
S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök 
  
REKTOR 
Dr. Kozma Gábor 
  
Rektorhelyettes: Dr. Thorday Attila 
 
DÉKÁNOK: 
Ft. Dr. Kovács József, főiskolai tanár, a Teológiai Kar dékánja 
Dr. hab. Zakar Péter, főiskolai tanár, a Társadalomtudományi és Szociális 
Képzési Kar dékánja 
 
OKTATÁSI IGAZGATÓ: 
Tordainé Vida Katalin, főiskolai docens 
 
TEOLÓGIAI KAR (GFF TK) 
DÉKÁN 
Ft. Dr. Kovács József, főiskolai tanár 
 
TANSZÉKEK: 
 
BIBLIKUS TUDOMÁNYOK TANSZÉK 
tanszékvezető: Ft. Prof. Dr. Rózsa Huba 
Ft. Dr. Benyik György főiskolai tanár,  
Ft. Dr. Martos Levente Balázs, főiskolai tanár 
Ft. Dr. Horváth Endre, főiskolai adjunktus 
Szabó Mária főiskolai docens 
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EGYHÁZTÖRTÉNET TANSZÉK 
tanszékvezető: Dr. Odrobina László főiskolai tanár 
Dr. Horváth Gábor, adjunktus 
Ft. Dr. Tóth Tamás, docens 
Ft. Takáts István, adjunktus 
Ft. Dr. Csizmár Oszkár, adjunktus 
 
FILOZÓFIA TANSZÉK 
tanszékvezető: Ft. Dr. Válóczi József, főiskolai tanár 
Ft. Dr. Janka Ferenc, főiskolai docens 
Varga Péter, tudományos segédmunkatárs 
 
GYAKORLATI TEOLÓGIA TANSZÉK 
tanszékvezető: Ft. Dr. Thorday Attila, főiskolai tanár 
Ft. Veréb László, adjunktus 
 
KÁNONJOG TANSZÉK 
Ft. Dr. Kovács József tanszékvezető főiskolai tanár 
Ft. Dr. Kisházi-Kovács László főiskolai docens 
 
RENDSZERES TEOLÓGIA TANSZÉK 
tanszékvezető: Ft. Dr. Balogh József, adjunktus 
S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László főiskolai tanár 
Ft. Dr. Kiss Imre, főiskolai tanár 
Ft. Dr. Gruber László, főiskolai docens 
Ft. Dr. Finta József, adjunktus 
 
BIBLIKUS KONFERENCIA 
igazgató: Ft. Dr. Benyik György, főiskolai tanár 
 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR (GFF T SZK) 
 
DÉKÁN 
Dr. hab. Zakar Péter, főiskolai tanár 
 
GERHARDUS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉ ZET 
intézetvezető: Dr. Szigeti Andrea, főiskolai docens 
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SZOCIÁLIS TUDOMÁNYI SZAKCSOPORT 
vezető: Dr. Szigeti Andrea, főiskolai docens 
Dr. Latorcai Csaba, főiskolai docens 
Tordai Vilmos, főiskolai docens 
Szilágyi Tamás, adjunktus 
Ritz Judit, mb. előadó 
Kothencz János, mb. előadó 
 
IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS ÉS 
THEOLINGUA AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY 
Dr. Biernackiné Csilics Éva, nyelvtanár 
Kertész Bettina, nyelvtanár 
Dr. Tóth Sándor János, nyelvtanár 
Dr. Zakar Péterné, nyelvtanár  
Munding Márta, tanársegéd 
 
PEDAGÓGIAI INTÉZET 
 
NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI SZAKCSOPORT 
intézetvezető: Dr. Kozma Gábor, főiskolai tanár 
Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár 
Ft. Serfőző Levente, tanársegéd 
Tordainé Vida Katalin, főiskolai docens 
 
KÁNTOR TANSZÉKI SZAKCSOPORT 
vezető: Ft. Sutka István, tanársegéd 
Dr. Kiss Imre, főiskolai tanár 
Varjasi Gyula, mb. előadó 
Nagy Péter, mb. előadó  
 
KATEKETIKAI TANSZÉKI SZAKCSOPORT 
mb. vezető: Ft. Serfőző Levente, tanársegéd 
Ft. Fr. Esiobu Anayo Augustus, adjunktus 
Ft. Dr. McCarthy, John Timothy, főiskolai docens 
 
KULTÚRAKUTATÓ  INTÉZET 
vezető: Dr. hab. Zakar Péter, főiskolai tanár 
 
HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT 
vezető: Dr. Käfer István c. egyetemi tanár, tudományos főtanácsadó 
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KERESZTÉNY MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI SZAKCSOPORT 
vezető: Dr. hab. Zakar Péter, főiskolai tanár 
Dr. Czagány Gábor, főiskolai docens 
 
EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK 
 
REKTORI HIVATAL 
Lendvai Beatrix, titkárságvezető 
Gazsó-Fodor Olga, nemzetközi koordinátor 
Kertész Bettina, Erasmus és Theolingua koordinátor 
 
Gazdasági ügyek 
 
Gondnokság 
Réti Emese hivatalsegéd 
Nyemcsok Györgyné portás 
Martonosi Mónika takarítónő 
Király Tibor udvaros 
 
TANULMÁNYI OSZTÁLY 
Tordainé Vida Katalin, oktatási igazgató 
Vrecko Stella, előadó 
 
KÖNYVTÁR 
vezető: Kövécs Ildikó 
Punyi Ildikó könyvtáros 
 
GERHARDUS KIADÓ 
felelős vezető: Dr. Kozma Gábor rektor 
főszerkesztő: Varga Péter 
 
KAPOSVÁRI KIHELYEZETT KÉPZÉS 
a Kaposvári Egyetemen 
vezető: Dr. Horváth Gábor, adjunktus 
hitéleti képzések felelőse: Ft. Dr. Fábry Kornél, adjunktus 
Adminisztráció, tanulmányi ügyek: Molik Mária 
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Oktatók: 
Dr. Albert Gábor mb. oktató 
Ft. Dr. Fábry Kornél, adjunktus 
Fináncz Judit mb. oktató 
Dr. Húth József mb. oktató 
Klinger Csilla mb. oktató 
Komáromi Miklós, mb. oktató 
Tomanek Péter, mb. oktató 
Nyéky Kálmán tanársegéd 
Ft. Dr. Rumszauer Miklós Pál adjunktus 
Sajni Balázs tanársegéd 
 
MEZŐTÚRI KIHELYEZETT KÉPZÉS 
a mezőtúri Oktatási Centrumban 
 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET 
igazgató: Dr. Dávidházy Gábor, főiskolai tanár 
Sipos-Józsa Gábor mb. előadó 
Pusztainé Bíró Edit előadó 
 
TÉRSÉGFEJLESZTŐ INNOVÁCIÓS KÖZPONT 
vezető: Dr. Barancsi Ágnes, főiskolai docens 
vezető: Dr. Barancsi Ágnes, főiskolai docens 
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Az intézmény adatai 

Intézmény neve: Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő Innovációs Központ 

Központi cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6. 

Hivatalos képviselő neve, beosztása: Dr. Kozma Gábor János rektor 

Intézet neve: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet 

Címe: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. 

Képviselő: Dr. Dávidházy Gábor főiskolai tanár 

Elérhetőség: 06-56-551-000, davidhazy@gff-mezotur.hu 

Szervezeti egység: Térségfejlesztő Innovációs Központ 

Címe: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. 

Képviselő: Dr. Barancsi Ágnes főiskolai docens 

Elérhetőség: 06-56-551-000, barancsi@gff-mezotur.hu , +36-30-359-7435 

Adószám: 18467303-2-06 

Cégjegyzékszám/ Bírósági nyilvántartásba vételi száma/ OM azonosító:  

Gazdálkodási forma: 552 – Önálló egyházi intézmény, Ágazata: TEÁOR szám: 

8542 Felsőoktatás alap- és mesterképzés /TEÁOR08, KSH számjele: 

18467303-8542-552-06,  

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 00001/2012-021, Nyilvántartásba vevő 

szerv megnevezése: EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkárság 

Felnőttképzés: 

00122-2011 (Felnőttképzési regisztrációs szám), Akkreditációs lajstromszám: 

ALF-056 

Oktatási Hivatal intézményi azonosító: FI18580 

Minőségirányítási rendszer:  

A Gál Ferenc Főiskola Minőségbiztosítási Rendszere 

• A rendszer bevezetése a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 

törvényes ajánlása alapján történt. 

• A rendszer működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MAB 

folyamatosan figyelemmel kíséri. 

 



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

66 A NEMZETI FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSPOLITIKAI IRÁNYAI… 
 

V. A NEMZETI FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSPOLITIKAI 
IRÁNYAI , A HAZAI SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁNAK 
DIMENZIÓI 

A nemzeti felsőoktatás stratégiai irányai 

A nemzeti felsőoktatás fejlesztési koncepciójának határozza meg mindazokat 

a prioritásokat és egyúttal stratégiai irányt is, amelyhez a kimeneti 

követelmények, a központi költségvetésből történő finanszírozás 

feltételeinek, és az intézményfenntartó önálló célkitűzéseinek 

összehangolásával igazodik az intézményi szinten kidolgozott szervezet- és 

szolgáltatásfejlesztési program. 

Stratégiai dimenzióban a gazdasági teljesítőképesség erősítése, a társadalmi 

integráció és társadalmi felzárkózás támogatása, valamint a fenntartható 

működés és fejlődés tekintendők kiemelt prioritásnak az intézményi szinten 

megjelenítendő fejlesztési program kimunkálásakor – ez határozza meg a 

Mezőtúron létesítendő innovatív, egyházi fenntartású, multifunkcionális 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési felsőoktatási kar kiépítésének 

koncepcionális alapjait. Ennek meghatározottságával a mezőtúri 

felsőoktatásnak a jövőben hatékonyan együtt kell működnie az egyes 

szakterületekkel és a bennük folyó ágazati tervezéssel, vagyis a szervezet- 

és szolgáltatásfejlesztés helyi céljait összhangba kell hozni a mezőtúri 

felsőoktatás működési területéhez kapcsolódó ágazati stratégiákkal, úgymint a 

Darányi Terv, Semmelweis Terv, Nemzeti Környezetvédelmi Program, Digitális 

Megújulás Cselekvési Terv. 

Mindemellett külön figyelemmel kell tekinteni az Európai Unió hosszú távú 

versenyképességi célkitűzéseit rögzítő Európa 2020 Stratégia prioritásait, 

amely a nemzeti felsőoktatás számára is konkrét feladatokat definiál.  

A mezőtúri fejlesztés tekintetében a humántőke invesztíció növelése, a tudásra 

és az innovációra épülő gazdaság létrehozása minősül kiemelt prioritásnak az 

Európa 2020 Stratégia vonatkozásában. 



Gál Ferenc Főiskola - Mezőtúr    
 

A NEMZETI FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSPOLITIKAI IRÁNYAI…  67 

A mezőtúri felsőoktatási fejlesztési programnak mindezek mellett figyelemmel 

kell lennie arra is, hogy a magyar felsőoktatás kibocsátása sem mennyiségét, 

sem szerkezetét tekintve nem illeszkedik megfelelően a munkaerő-piaci 

kereslethez, ami a mezőgazdasági képzés területén a térségben működő 

oktatási intézmények vonatkozásában az elmúlt 3-5 évben különösen éles 

problémaként jelentkezett – egyebek mellett ez volt a mezőtúri főiskolai kar 

megszüntetésének is kiváltó oka.   Illeszkedve a nemzeti stratégiai 

célkitűzésekhez, a mezőtúri felsőfokú képzés fejlesztési programjának is 

elsődleges feladata a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti 

összhang megteremtése, a képzési tartalmak minőségelvű fejlesztése, és 

mindezek eredményeként az elsősorban a térség gazdaságára vonatkoztatott 

foglalkoztatás és gazdasági versenyképesség javítása. 

Ugyancsak figyelembe kell venni a 2012-ben már megkezdődött és rövidtávon 

prognosztizálhatóan folytatódó felsőoktatási finanszírozási rendszer-átalakítás 

irányait és a módosítások következményeit. A változtatások lényege az eddigi 

fejlemények alapján egyértelműen összefoglalható aszerint, hogy a jelenlegi 

fejkvótán alapuló, bázisszemléletű finanszírozási rendszert a kormányzat 

elsősorban a minőségi és a gyenge teljesítményt egyenlő módon, arányban 

történő támogatás tekintetében kívánja módosítani. A mennyiségelvű, 

bemenet-alapú finanszírozás a kinyilvánított kormányzati megítélés szerint 

nem ösztönzi kelélő módon az intézményeket hatékony működésre és a 

teljesítmény növelésére. A mennyiségelvű finanszírozási modell nem biztosít 

eszközöket a stratégiai és fejlesztésorientált támogatási prioritások 

érvényesítéséhez. Mindez a leginkább valószínűsíthetően a következő 

irányokat és intézkedéseket helyezi előtérbe a következő két éves időszakban: 

Elmozdulás az ösztöndíj-alapú képzésfinanszírozási rendszer irányába. A 

központi létszámelosztás alapján az adott intézménynek járó ösztöndíjat 

(részösztöndíjat) is magába foglaló, hallgatónként számított alapfinanszírozás 

kerül meghatározásra a képzési tevékenység biztosítására, amely a tényleges 

képzési költségekhez igazodik.  



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

68 A NEMZETI FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSPOLITIKAI IRÁNYAI… 
 

Az ösztönző elem a koncepció szerint a költségek leszorításában teszi 

érdekeltté az intézményeket azáltal, hogy az ösztöndíj és a finanszírozás 

különbözete képzésfejlesztési forrásként szabadon felhasználható. 

A stratégiaformálás és a fejlesztések támogatása ugyancsak határozott 

irányként jelenik meg. Az új finanszírozási rendszer egyik kiemelt célja lehet, 

hogy az állami támogatás elosztása a meghatározott időszakra vonatkozó 

intézményfejlesztési tervek alapján végrehajtott és a nemzeti felsőoktatási 

fejlesztési stratégiához is illeszkedő fejlesztési célokra épüljön. A támogatási 

rendszer célja lehet, hogy ösztönözze a saját bevételek arányát az intézményi 

költségvetésben, illetve folyamatos hatékonysági, méretgazdaságossági, 

fenntarthatósági kritériumokat érvényesítsen az intézményi működés 

alakításában. 

Szintén kiemelt prioritásként jelenik meg a minőségelvű támogatás iránya. 

Egyelőre ennek konkrét megjelenési formája csak a nemzeti felsőoktatási 

törvény által meghatározott speciális státuszú intézmények meghatározott 

célfeladatokra történő esetleges többlettámogatása, amely a kiemelt 

felsőoktatási intézmény, kutatóegyetem, alkalmazott kutatások főiskolája által 

benyújtott intézményfejlesztési tervek minősítéséhez kapcsolódik. 

Végül további kiemelt elemként jelenik meg a képzések társadalmi 

hasznosulásának garantálására irányuló állami törekvés, amelynek célja a 

kormányzati stratégiai célok megjelölését tekintve elsősorban az államilag 

finanszírozott képzésre felvételt nyert hallgatók tanulmányainak minél 

kevesebb halasztással történő befejezése és a képzett szakértelmiségiek 

külföldre vándorlásának visszaszorítása, itthoni elhelyezkedésének és 

munkavégzésének ösztönzése. 

Illeszkedés a nemzeti fels őoktatási stratégiai célkit űzéseihez 

A fentiekben összegzett nemzeti felsőoktatási fejlesztési irányok és 

célkitűzések a mezőtúri felsőoktatási fejlesztési program számára is 

meghatározzák azokat a prioritásokat, amelyek érvényesülését kiemelt 

hangsúllyal kell a fejlesztés menetében biztosítani. 
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• A képzések hatékonyságát a foglalkoztathatóság hatá rozza meg. 

A gazdasági szereplőkkel kialakítandó partnerség révén, a képzés 

intézmény és képzési struktúra megfelelő kialakításával, valamint a 

fenntartható intézményi működés feltételeinek megteremtésével kell 

biztosítani az elsősorban a térség gazdaság igényeihez alkalmazkodó 

képzéskínálatot. 

• A képzési tevékenység gazdasági szerepl őkkel történ ő 

összehangolása hangsúlyos feladat. Az intézményfejlesztési célok 

körében prioritásként jelenik meg a kiemelt ágazatok (mezőgazdasági 

termelés, élelmiszer feldolgozás, termékértékesítési láncok 

működtetése, kiegészítő és támogató szolgáltatások) munkaerő-

igényeihez és képzési igényeihez való illeszkedés követelménye, 

emellett a helyi gazdaság fejlesztését célzó, valamint a helyi 

közösségek önfenntartó képességét erősítő programok oktatási és 

képzési feladatainak ellátása. Utóbbi szerepkörben a K+F tevékenység 

erősítése, önálló és partneri együttműködéssel zajló K+F programok 

kezdeményezése, tervezése, finanszírozásának kialakítása és 

menedzsmentje jelenik meg intézményi feladatként. 

• A foglalkoztatás b ővítésének közvetett intézményi támogatása 

hallgatói motivációs rendszer kialakításával. A motivációs rendszer 

működtetése elsősorban a képzések mielőbbi nemzetgazdasági 

hasznosulását célozza. A képzések hasznosulásának támogatását a 

gazdasági szereplők munkapiaci és képzési igényeihez való igazodás 

mellett a képzés utáni foglalkoztatást is magában foglaló 

ösztöndíjszerződések, munkáltatói képzési megállapodások, illetve a 

tanulmányok és képzések minél magasabb színvonalon és késedelem, 

halasztások nélküli elvégzését motiváló ösztöndíjrendszer kialakításával 

kell biztosítani. A tudományos utánpótlás biztosítása és a hallgatói 

kiválóság elismerése érdekében a kiemelkedő kutatási, illetve 

tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók elismerési rendszerét 

kell kialakítani. 
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• A karriertámogatás hatékony intézményi rendszerének  kialakítása . 

A karriertámogatás célja, hogy a képzésben részt vevők képesek 

legyenek kellő ismeretek birtokában felmérni, hogy az egyes képzési 

programok mely készségeket és képességeket fejlesztik, és ezek 

milyen módon hasznosíthatók a munkapiacon. A karriertámogatás 

közvetett célja a hallgatói motiváltság erősítésével a képzések 

hasznosulásának támogatása. 

• Felsőoktatási szakképzés fejlesztése.  A nemzeti felsőoktatási 

fejlesztési programban a képzési szerkezet racionalizálásának céljával 

jelenik meg új képzési formaként a felsőoktatási szakképzés, a 

felsőfokú szakképzés által. A mezőtúri felsőoktatási fejlesztési 

programnak külön figyelmet kell fordítania ennek az új képzési 

formának az intézményi keretek közé történő beillesztésére, különös 

tekintettel a képzési tartalomfejlesztés feladatainak felvállalására. A 

térségi gazdaságfejlesztést akkor képes a helyi felsőoktatási program 

hatékonyan támogatni, ha a szakképzés területén is jelentős, a 

munkapiaci igényekhez igazított képzési kínálatot képes kialakítani. 

• Intézményi tervezés összehangolása a nemzeti straté giai 

fejlesztési célokkal.  Az ágazati nemzeti stratégiák prioritásaiból 

intézményi szintre lebontott fejlesztési programoknak illeszkedniük kell 

az állami céltámogatások megszerzéséhez szükséges 

követelményekhez mind a képzés-oktatás, mind a kutatás-fejlesztés, 

mind a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bővítését támogató 

tevékenységek tekintetében. Ennek érvényesülését külön intézményi 

feladatként kell meghatározni, megfelelő irányítási, szervezési és 

adminisztratív kapacitások biztosításával. 

• Minőségbiztosítás.  Az intézményi fejlesztés programjánál és a képzési 

programok fejlesztésénél is elsődleges kritérium a minőségi 

követelmények biztosítása, amely követelmények meghatározó forrása 

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB). A képzési 

tartalom és módszertan kidolgozásakor külön figyelemmel kell 
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érvényesíteni azokat a minőségi kritériumokat, amelyek a szerzett tudás 

és ismeretek társadalmi elismerését és munkapiaci hasznosulását 

erősítik. A minőségi kritériumok szigorú alkalmazásának elsődleges 

területe a társadalom, a gazdaság, a munkaerő-piac igényeinek 

beépítése a képzési és kutatási tevékenységbe. 

Nemzetközi képességek er ősítése  

A mezőtúri felsőoktatás az elsősorban a térség munkapiaci igényeihez, 

illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési képzési területeken a hallgatók 

megszerzett ismereteinek és képességeinek minél hatékonyabb 

hasznosulása mellett akkor tekinthető sikeresnek, ha képes a nemzetközi 

színtéren a jó gyakorlatokat megvalósító és magas presztízsű mezőgazdasági 

és vidékfejlesztési képzési és oktatási intézményekkel együttműködésre, 

oktató és diákcserére épülő kapcsolatokat kiépíteni. A szakmai gyakorlatok, 

vendégoktatói és vendéghallgatói programok kialakítása elsődleges feladatnak 

tekintendő a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését tekintve. A magyarországi 

képzési időbe beillesztett külföldi tanulmányi félév és tapasztalat hozzájárul a 

felsőoktatásban végzettek foglalkoztathatóságának fejlesztéséhez, a 

nemzetközi trendeket, tendenciákat, gyakorlatokat illetően is tájékozott magyar 

szakértelmiség képzéséhez. 

A nemzetközi képességek másik kiemelt jelentőségű tényezője a nemzetközi 

kutatási és fejlesztési programokba történő bekapcsolódás. A magyar 

mezőgazdaság és a vidékfejlesztés vonatkozásában, különösen a helyi 

élelmiszertermelés, helyi energiatermelés, helyi közösségek önfenntartó 

képességének erősítése, fejlesztése azok a területek, amelyek a mezőtúri 

felsőoktatás nemzetközi kutatási és fejlesztési programokba történő 

bekapcsolódásának irányát meghatározzák. 

A nemzetközi képességek intézményi és hallgatói szintjén is meghatározó 

tényező az idegen nyelvű kommunikáció képessége. Az idegen nyelvi 

oktatás, különös tekintettel a szaknyelvi kiegészítésekre, az idegen nyelvű 

kurzusok, szakok, képzések kialakítása, fejlesztése olyan cél, amely fejleszti a 

hallgatók nemzetközi színtéren történő folyamatos tájékozódásának, külföldi 

partnerekkel való együttműködésének képességét. 
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A hazai szakképzés megújításának dimenziói 

A szakképzés megújítására vonatkozó, az elmúlt két év folyamán formálódó 

javaslatok és stratégiai koncepciók annak a megfontolásnak a mentén 

körvonalazódtak, amely szerint a szakképzésnek a versenyképes gazdaság 

mennyiségi és minőségi munkaerő-piaci igényének kielégítését és a 

munkavégzésében sikeres és hatékony munkavállaló kiképzését kell 

együttesen szolgálnia. Ezek a követelmények persze magától értetődőek 

lennének, nem tekinthetünk el azonban a magyar szakképzésben az utóbbi 

három évtized során folyamatosan halmozódó problémáktól, a diszfunkcionális 

működés eredményeitől, a hazai szakképzés alrendszerének általános 

működési diszfunkcióitól. Ezeknek a problémáknak a feltárása, bemutatása és 

elemzése külön figyelmet érdemel, a lényeg mindezek tapasztalatai alapján a 

mezőtúri felsőfokú oktatásfejlesztés számára elsősorban az, hogy a magyar 

gazdaságban működő vállalkozások számára a szakképzésben történő aktív 

szerepvállalás célját egyértelműen a leendő, illetve alkalmazásban álló 

munkavállalók magas színvonalú felkészítése, továbbképzése kell, hogy 

meghatározza, és ebben a vonatkozásban a szakképzésnek hosszútávon 

megtérülő befektetésként kell a munkaadók és munkavállalók számára is 

megjelennie. 

Ezeket a követelményeket előtérbe állítva kell a mezőtúri oktatásfejlesztési 

program szakképzési elemeinek folyamatos fejlesztését tervezni és irányítani. 

Mindez megkívánja a munkapiaci – különösen a regionális munkapiaci – 

folyamatok, kereslet-kínálati viszonyok, illetve az azokat alakító gazdasági 

háttérfolyamatok pontos ismeretét. A munkapiaci igények rövid-, közép- és 

hosszú távú dimenzióiban folyamatosan frissítendők ezek az ismeretek, a 

mezőtúri képzés oktatásfejlesztés számára ilyen módon kézenfekvő a 

szolgáltatási integrációs megállapodások kialakítása a nemzeti munkaügyi 

ellátórendszerrel, a térség jelentős munkaadó gazdasági szervezeteivel, 

valamint gazdasági érdekképviseleti szervezeteivel. Nem szabad azonban 

figyelmen kívül hagyni, hogy jelenleg hiányzik a tervezés alapját biztosító 

előrejelzési rendszer, maguk a gazdasági szereplők, mint munkaadók sem 

tudják pontosan megfogalmazni, hogy milyen szakmai és szakképzettségbeli 
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szerkezetben igénylik a képzési periódus lezárását követően, vagyis két-

három évvel később a foglalkoztatandó munkaerőt. Ezen a területen 

ugyanakkor a legutóbbi időszakban figyelmet érdemlő fejlesztési programokat 

kezdeményeztek kormányzati részről, az ezekhez való csatlakozás, a korszerű 

előrejelzési és monitoring rendszerek alkalmazásának beépítése a mezőtúri 

oktatásfejlesztési program irányításába a szakképzés dimenziójában stratégiai 

feladatnak tekintendő. 

A szakképzési fejlesztési stratégia kialakításának és rendszeres időközönkénti 

felülvizsgálatának abból kell kiindulnia, hogy a rendszerváltás óta eltelt 

időszakban, de különösen a legutóbbi évtizedben alapvetően módosult mind a 

munkaerőpiac, mind a képzési rendszer Magyarországon. Egyfelől 

átrendeződött a foglalkoztatottak szakmai, ágazati és térbeli szerkezete, 

differenciáltabbá vált a foglalkoztatók által támasztott igény a 

munkaerőpiaccal, a potenciális és tényleges munkavállalókkal szemben.  

Nőtt a kereslet a magas képzettségű szellemi és fizikai munkavállalók, 

ugyanakkor az alacsonyan képzett, de mobil és betanítható munkaerő iránt is. 

A munkapiacon jelentősen átrendeződött a szakmák értéksorrendje is. A 

legfontosabb változás talán mégis az, hogy a magyar munkaerőpiac is 

egyértelműen megköveteli már a munkaerőpiaci érvényesülés feltételeként a 

„foglalkoztathatóságot", vagyis azokat a képességeket és készségeket, 

amelyek az adott állás betöltésére valóban alkalmassá teszik a munkavállalót. 

A szakképzés fejlesztési programnak azt is figyelembe kell vennie, hogy a 

szakképesítések társadalmi presztízsében bekövetkezett jelentős 

átrendeződés miatt megnőtt a kereskedelmi és szolgáltató szakmák iránti 

érdeklődés. Emiatt a képző intézmények elsősorban az ilyen tartalmú 

képzésekhez szükséges feltételeiket fejlesztették, miközben a termelő 

szakképesítések területén a képzés fokozatosan háttérbe szorult, a 

tanműhelyek oktatási programja és eszközállománya egyaránt elavulttá vált, a 

legtöbb helyen végül megszüntették ezeket az intézményi egységeket. 

Nem véletlen, hogy szinte egyöntetű a külföldi példákat elemző kutatók és a 

gazdaság képviselőinek az a véleménye, hogy a magyar szakképzés 

leggyengébb pontja a megfelelő korszerű gyakorlati ismeretek alacsony 
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színvonala. A gyakorlati képzés életszerűsége legtöbbször hiányzik a szakmai 

gyakorlati képzésből, a munkáltatók viszont éppen a jól alkalmazható 

gyakorlati ismereteket keresik a munkapiacon. Mindez különösen 

hangsúlyossá teszi a gyakorlati képzési feltételek kialakítását a fenntartható, 

folyamatosan korszerűsödő, a technológiai változásokhoz igazodó 

fenntartását. Ehhez mindenekelőtt a munkaadókkal kialakítandó szoros és 

közös érdekekre épülő együttműködés kialakítása és fenntartása szükséges, 

amely feltételezi, hogy a mezőtúri oktatásfejlesztés szakképzési programjának 

lehetőség szerint minél hamarabb külön gazdasági kapcsolattartó 

menedzsmentje épüljön ki, megfelelő tapasztalatokkal és kommunikációs 

képességekkel rendelkező munkatársakkal. 

A szakképzés vonatkozásában még egy további körülmény is kiemelt 

figyelmet érdemel. Nemcsak nemzetközi összehasonlításban, hanem 

önmagában véve is problematikus hazánkban a szakképzés feladat-ellátási 

szétaprózottsága, amelynek egyenes következménye a forráshiányos és 

alacsony szakmai színvonalú működés. Magyarországon jelenleg mintegy 

3200 önkormányzat működik, és ezek területén mintegy 1500 feladat-ellátási 

helyen folyik szakképzés miközben olyan komoly tőkeerejű gazdaságban, mint 

pl. Hollandia, csak mintegy 60-70 szakképzési társulás található. Könnyű 

belátni, hogy a lényegesen gyengébb teljesítőképességű magyar gazdaság 

nem tud hatékonyan ennyi képzési helyszínt folyamatosan megújuló, korszerű 

tematikát és gyakorlati bázist biztosító működéssel ellátni. Nem meglepő tehát, 

hogy kormányzati szinten markánsan megjelent a túlzottan szétaprózott és 

pazarló forrásfelhasználással működő szakképzési rendszer átalakításának 

igénye, amely az eddigi ismert koncepciók alapján a közigazgatási régiókra 

épülő vertikális és horizontális kooperációt magában foglaló szakképzés-

irányítási struktúra kialakítása felé mutat. Ebben az átalakulásban egyre 

jelentősebb szerep jut a térségi képző és szolgáltató központoknak a 

szakképzés területén. 

A mezőtúri oktatásfejlesztési program számára éppen ezért további 

megkülönböztetett jelentőségű stratégiai cél a térségi központ szerepének 

felvállalása, az ehhez szükséges kapacitások kialakítása és minőségi 
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követelmények teljesítése, a fenntartható működés kritériumaival 

összhangban. Ebben a feladatkörben a fejlesztési programnak hangsúlyt kell 

fektetnie a gyakorlati képzőhelyek mindenkori akkreditációs követelményeinek 

teljesítésére és a képzésekből kikerülő munkavállalókat foglalkoztató 

gazdasági szereplőkkel való kapcsolatok építésére, amelynek célja végső 

soron a gazdálkodók érdekeltségének folyamatos karbantartása, a 

tanulószerződések hatékony és fenntartható képzésműködtetést biztosító 

rendszerének kialakítása. 
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VI. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET ÉRTÉKELÉSE  

6.1. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATAI , 
SZEREPLŐI 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye megyei közigazgatási hivatali struktúrával 

rendelkezik. Közigazgatási hivatali bázisán működik a JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  14 szakigazgatási szervvel. A 

megye területén 78 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  (Abádszalók, Alattyán, 

Berekfürdő, Besenyszög, Cibakháza, Csataszög, Csépa, Cserkeszőlő, 

Fegyvernek, Hunyadfalva, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, 

Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, 

Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, 

Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Karcag, Kenderes, Kengyel, Kétpó, 

Kisújszállás, Kőtelek, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, 

Martfű, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Nagyiván, Nagykörű, Nagyrév, 

Óballa, Öcsöd, Örményes, Pusztamonostor, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, 

Szajol, Szászberek, Szelevény, Szolnok, Tiszabő, Tiszabura, Tiszaderzs, 

Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszainoka, Tiszajenő, 

Tiszakürt, Tiszaörs, Tiszapüspöki, Tiszaroff, Tiszasas, Tiszasüly, 

Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tomajmonostora, 

Tószeg, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas) 

található. 9 államigazgatási ügyekkel foglalkozó JÁRÁSI HIVATAL  (Jászapáti, 

Jászberény, Karcag, Kunhegyes, Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok, 

Tiszafüred, Törökszentmiklós) illetve további 15 TELEPÜLÉSI JÁRÁSI 

KIRENDELTSÉG  (Abádszalók, Cibakháza, Fegyvernek, Jászárokszállás, 

Jászfényszaru, Jászkísér, Jászladány, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras, 

Martfű, Rákóczifalva, Tiszaföldvár, Túrkeve, Újszász) kezdte meg a 

működését 2013. január 1-től. Jász-Nagykun-Szolnok megyében jelenleg az 

alábbi LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK  (HACS) tevékenykednek:  
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A TISZAZUGI LEADER VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA 

NONPROFIT KFT akcióterületéhez Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszainoka, Tiszakürt, 

Tiszasas települések tartoznak. Központja: Kunszentmárton.  

Fő stratégiai céljaik:  

1. A vidéki turizmus fejlesztése, új szolgáltatások és új kapacitások 

kialakításával, létrehozásával,  

2. Az épített és természeti örökség megőrzése, falufejlesztés,  

3. Fenntartható és környezetkímélő agrárgazdaság. A KÖZÉP-TISZA-

ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET  16 települést foglal 

magába. Főbb célkitűzéseik: A Közép-Tisza-Zagyva vidék erőforrásait 

ismerő, azokat saját fejlődése érdekében hasznosítani tudó, erős, 

"saját" fenntartható gazdaságot építő közösség kialakítása, innovatív, 

szolidáris, környezettudatos magatartással. A JÁSZSÁGI 

KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE területéhez 16 

település tartozik. A szervezet prioritást élvező célja a vidéki 

területeken történő változások támogatása a gazdálkodási 

tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő 

diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése. A 

TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, 

Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő településeken kezdte meg a 

vidékfejlesztéshez kötődő munkáit. A HACS célja az Európai Uniós és 

a nemzeti elvárásoknak is megfelelő, a közösségteremtés gondolatát 

hangsúlyozó, a munkahelyteremtést preferáló, az alulról jövő 

kezdeményezéseknek teret engedő olyan, demokratikus elveken és 

nyitottságon alapuló, a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség elvét is 

magába foglaló stratégia megalkotása. A TISZA-TÓ TÉRSÉGE 

LEADER EGYESÜLET  13 településen dolgozik.  
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Fő céljuk az alulról jövő kezdeményezéseken alapuló, fenntartható gazdaság 

és vidékfejlesztés. A vidékfejlesztésben jelentős szerepet vállal a 7 LEADER 

KÖZÖSSÉG (Jászberényi, Karcagi, Kunszentmártoni, Mezőtúri, Szolnoki, 

Tiszafüredi, Törökszentmiklósi). A megyében az alábbi jelentősebb SZAKMAI, 

SZAKMAKÖZI SZERVEZETEK, FELS ŐFOKÚ INTÉZMÉNYEK  

tevékenykednek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara, Észak-

Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi Programiroda Észak-

Alföldi régiója, Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret működtető 

szervezetek, Körös-Maros, Hortobágyi, Bükki, Duna-Ipoly, Kiskunsági Nemzeti 

Parkok Igazgatóságai, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, Szolnoki Főiskola (Szolnok),  

Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete (Mezőtúr), 

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 

(Jászberény). A megyében számos CIVIL SZERVEZET működik non-profit, 

egyesületi és alapítványi formában, - leginkább az oktatás, kultúra, sport, 

szabadidő, településfejlesztés területén.. Egy részük az önkormányzatok által 

generált, vagy az általuk fenntartott intézmények mellett működő, céltámogató, 

adománygyűjtő „kvázi-civil” szervezet, amely a helyhatóság forrásszerző 

képességének növelésére, kieső vagy nem létező forrásainak pótlására, 

bizonyos önkormányzati feladatok ellátása céljából jött létre. A civilek mellett a 

GAZDÁLKODÓ ÉS TÁRSADALMI SZERVEZETEK munkája is nagyban 

hozzájárul a megye vidékfejlesztési folyamataihoz. 

 

6.1.1. Járások Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 9 járás alakult, ezek székhelyein működnek 

a járási hivatalok. 15 településen kirendeltség működik, tovább 19-en pedig a 

hét 5 napján állandó ügysegéd dolgozik. A többi településen pedig a hét 

különböző napjain tartanak ügyfélfogadást a hivatal munkatársai. A szolnoki 

járási hivatalhoz 18 település tartozik, beleértve a megyeszékhelyet is.  
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A városban mind a hat szakigazgatási szerv megtalálható: a gyámhivatal, az 

állategészségügyi- és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a földhivatal, a munkaügyi 

kirendeltség, a népegészségügyi intézet, valamint az építésügyi és 

örökségvédelmi hivatal. A megyében három okmányiroda is működik, 2013. 

január 1-től ezek is a járási hivatalokhoz tartoznak. 

 
Járási hivatalok székhelyei és illetésekességi területei  

Jász-Nagykun-Szolnok megyében (2013) 

Járási hivatal  Járási hivatal 
székhelye  Járási hivatal illetékességi területe  

Jászapáti Járási 
Hivatal 

Jászapáti Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, 
Jászapáti, Jászdózsa, Jászivány, Jászkisér, 

Jászladány Jászszentandrás 
Jászberényi Járási 

Hivatal 
Jászberény Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, 

Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, 
Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, 

Pusztamonostor 
Karcagi Járási 

Hivatal 
Karcag Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, 

Kunmadaras 
Kunhegyesi Járási 

Hivatal 
Kunhegyes Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabő, 

Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, 
Tomajmonostora 

Kunszentmártoni 
Járási Hivatal 

Kunszentmárton Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, 
Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, 

Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 
Tiszakürt, Tiszasas 

 

Járási hivatalok székhelyei és illetésekességi területei  
Jász-Nagykun-Szolnok megyében (2013) folyt. 

Mezőtúri Járási 
Hivatal 

Mezőtúr  Kétpó, Mesterszállás, Mez őhék, 
Mezőtúr, Túrkeve 

Szolnoki Járási 
Hivatal 

Szolnok Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, 
Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, 

Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, 
Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, 

Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, 
Zagyvarékas 

Tiszafüredi Járási 
Hivatal 

Tiszafüred Nagyiván, Tiszaderzs, Tiszafüred, 
Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre, 

Tiszaszőlős, 
Törökszentmiklósi 

Járási Hivatal 
Törökszentmiklós Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, 

Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, 
Törökszentmiklós 
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Járási hivatalok székhelyei (2013) 

6.1.2. Nagytérségi koherenciák Jász-Nagykun-Szolnok  megyében 

 

Jász-Nagykun-Szolnok megye nagytérségi összefüggésrendszerének fő 

meghatározói: 

• Budapest és a Budapest nagyváros ‐térség közelsége , Szolnok a 

nagyváros‐térség keleti kapuja, 

• az ország két legnépesebb városát – Budapest‐Debrecen – illetve 

Budapestet Nagyváraddal és Kolozsvárral összekötő kelet ‐nyugati 

közúti folyosó menti fekvés 

• a Kárpát‐medence északkeleti (Bp‐Szolnok‐Debrecen‐Záhony‐Ungvár) 

és délkeleti (Bp‐Szolnok‐Békéscsaba‐Arad‐ Temesvár) térségeit 

Budapesttel összeköt ő vasúti folyosók , illetve az Ukrajna ‐Szerbia 

között (inkább potenciális) kapcsolatot biztosító 

Záhony‐Debrecen‐Szolnok‐Kecskemét‐Szeged‐(Szabadka) vasúti 

folyosó menti fekvés, Szolnokforgalmi csomóponti szerepe 
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• a kelet‐magyarországi súlyponti fekvés és ebből következően a 7 

másik megyével való közvetlen határhelyzet és nyílt hálós kapcsolat, 

• a Tisza völgyén belüli központi elhelyezkedés, a Tisza‐völgy több 

kiemelkedő jelentőségű tranzitfolyosója szeli át a megyét (4‐es, 33‐as, 

44‐es főutak). 

A megye fekvéséből és az alföldi‐alföld peremi városhálózati sűrűsödések 

történelmi alakulásából következően a megyeszékhely térszervező funkcióját 

több más nagyvárossal, urbanizációs térséggel kell megosztania: 

 

• a megye északnyugati része, a Jászság peremterületei, Budapesthez 

vonzódnak, illetve egyre inkább integrálódnak az M3‐as menti 

Gyöngyös ‐Hatvan ‐Gödöll ő‐Budapest urbanizálódó tengely be; 

• a megye északkeleti pereme, Tiszafüred és térsége az M3‐M30‐as 

autópályákra szerveződő Miskolc‐Mezőcsát‐Mezőkövesd‐Füzesabony, 

illetve Miskolc‐Tiszaújváros‐Polgár‐Debrecen urbanizálódó térség 

peremén elhelyezkedő kiemelt üdülőövezet, de felfűződik az ország 

kiemelkedő turisztikai vonzerőit felfűző 

Bükk‐Eger‐Tisza‐tó‐Hortobágy‐Debrecen folyosóra is. 

• a megye legdélebbi része, a Tiszazug települései, a 44‐es főút 

közvetítésével Kecskemét térségéhez is vonzódnak. 

• Karcag és térsége Debrecen és Szolnok között félúton fekszik, s bár 

Debrecen vonzereje a város nagyságánál fogva Szolnokénál 

jelentősebb, hagyományos kulturális‐vallási stb. gyökerek e térséget 

(legalábbis ma még) inkább Szolnokhoz kötik. 

 

A megye egy igen jelentős térsége számára – néhány regionális szervezésű 

nagyvárosi funkció kivételével (pl. egyetem) – gyakorlatilag Szolnok „a 

nagyváros” (Kunszentmárton-Mezőtúr-Kisújszállás-Kunmadaras-Abádszalók, 

illetve a Jászság déli része). Szolnok, azáltal hogy két megye határán fekszik, 

fontos ellátó és munkaerő‐piaci központ szerepet tölt be a Pest megyei Abony 

és kistérsége települései számára is. 
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6.1.3. Helyi (Mezőtúr) rövid bemutatása 

 

Mezőtúr közigazgatásilag Jász- Nagykun-Szolnok megye délkeleti területén 

található. Tájbeosztás szerint az „egyetemes Tiszavölgy” Közép-Tiszavidék 

középtájának a Szolnok-Túri-sík elnevezésű kistáján fekszik. Ez a kistáj a MTA 

Földrajztudományi Kutató Intézete által 1990-ben kiadott Magyarország 

kistájainak katasztere I. szerint a Fegyvernek – Törökszentmiklós – Martfű – 

Tiszaföldvár vonaltól keletre a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna vonaláig 

húzódik. Északon a Tiszafüred – Kunhegyesi-síkkal határos, délen a Hármas-

Körös jelenti a kistáj határát. 

Az öt település mindegyike tájföldrajzi értelemben nagykunsági város illetve 

község, de történelmi értelemben vett Nagykunságnak viszont csak Túrkeve 

és Mesterszállás tekinthető nagykun településnek. 

A kistáj kialakításában a Tisza, a Berettyó és az egykori Nagykőrös volt a 

döntő tényező. A Tiszához közelebb eső nyugati területek inkább az alacsony 

ármentes síkság kategóriájába sorolhatók, a keleti és déli határrészek a 

Berettyó és a jelenlegi Hármas-Körös ártéri lapályai. 

A mezőtúri kistérség nyolc kistájjal szomszédos, amelyek a Tiszafüred – 

Kunhegyesi-sík, a Nagy-Sárrét, a Dévaványai-sík, a Körösmenti-sík, a Békési-

sík, a Körösszög, a Tiszazug és a Szolnoki ártér. 

Azokkal a kistájakkal különösen erős a kapcsolata, amelyek területére az adott 

település határának egy része át is nyúlik. Túrkeve és Mezőtúr városok keleti 

határrészei a Hortobágy-Berettyó főcsatorna keleti oldalán fekvő ártéri 

laposokra is kiterjednek, így azok közvetlenül a Nagy-Sárrét, a Dévaványai-sík 

és a Körösmenti-sík csatlakozó területei.  

Mezőtúr délkeleti határának egy kis darabja már a Békési-síkon fekszik. A 

kistérség délen a Hármas-Körös hullámterével érintkezik, így a Körösszöggel 

és a Nagykunságban „idegen” dunai eredetű kistájnak tekinthető Tiszazuggal 

határos. 

A kistérség a Körös-Maros Euró Régió közvetlen része. Ebből adódóan is 

szoros kapcsolatban áll a Jász- Nagykun-Szolnok megyében lévő, közvetlen 

szomszédos területekkel – elsősorban a karcagi, törökszentmiklósi és 

kunszentmártoni kistérségekkel. Fekvéséből adódóan erősen integrálódik a 
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szomszédos Békés megyei területekkel is, főleg Dévaványa, Gyomaendrőd és 

Szarvas vonzása jelentős. Ez utóbbival vasúti és komp összeköttetés is van. 

Mezőtúr jelentős közúti és vasúti átkelőhely. A 46-os országos főútvonal, 

továbbá a villamosított pályájú vasúti fővonal megteremti a kapcsolatot a 

békési térséggel. Jelentős térségi hátrányt jelent, hogy Túrkevének és két 

kistelepülésnek, Mesterszállásnak és Mezőhéknek nincs vasúti 

összeköttetése. Gondot jelent az is, hogy Túrkevéről a felújított ballai-híd 

ellenére csak földúton érhető el Gyomaendrőd és Dévaványa. 

 

A kistérség valamennyi szomszédos területtel éles határ nélkül találkozik. Még 

a két jelentős vízfolyás (Hármas-Körös és Hortobágy-Berettyó főcsatorna) sem 

képez természetes határt, mivel azon átnyúló területei vannak Mezőtúrnak és 

Túrkevének is. 

 

A Mezőtúri kistérség három kistelepülése (Mesterszállás, Mezőhék és Kétpó), 

továbbá Mezőtúr és Túrkeve nyugati határrészei a Szolnok-Túri-sík területén 

fekszenek.  

Ez a 85-90 m közötti tszf-i magasságú hordalékkúp-síkság alacsony, ármentes 

terasz. A jégkorszakban képződött hullóporos, löszös üledék 1-3 m 

vastagságban a mélyebben fekvő területek kivételével az egész területet 

befedi.   

A néhány méterrel alacsonyabban fekvő 82-84 m közötti tszf-i magasságú 

Dévaványai-síkot és a Körösmenti-síkot alacsonyártéri térszintnek tekinthetjük, 

amelynek felszínformálódásában a hajdani Berettyó volt a legfőbb 

felszínalakító tényező.  

 

Itt a löszös üledéket még a hátasabb térszinteken is a vízzel kapcsolatban lévő 

infúziós lösz, a lösziszap, a mélyebben fekvő helyeken pedig az ártéri, mocsári 

agyag képezi. Ezt a tekintélyes agyagkészletet dolgozza fel a mezőtúri 

téglagyár, ez tette lehetővé a nemzetközi hírű túri fazekasság létrejöttét is. 

A földtörténeti időkben a Tisza jelentős szerepet játszott a táj formálásában 

(jégkorszak, óholocén). Jelenleg a vízpótlásban (Nagykunsági-főcsatorna, 

Hortobágy-Berettyó-főcsatorna) játszik szerepet közvetetten. 
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A három vízfolyás közül a legközvetlenebb viszony a Hotrobágy-Berettyó-

főcsatornához kötődik. Ennek a vízrendszernek nemcsak az ár- és 

belvízmentesítési munkálatok megkezdése előtt volt döntő befolyása a táj 

életében, de jelenleg is vízrajzi tengelyként szerepel.  

 

A Hortobágy-Berettyó-főcsatorna vízminőségi állapotának javítása, továbbá 

mezőtúri hullámtéri szakaszának rendezése, hasznosítása az egyik 

legfontosabb jövőbeni feladat. 

Ugyan így számos rendezésre váró feladatnak tekinthető a holtágrendszerek 

ügye is. A mezőtúri Peresi-holtág az egész Kárpát-medence harmadik 

leghosszabb morotvája. A közel 30 km hosszúságú, 166 ha területű és 

mintegy 4,4 millió m3 víztérfogatú holtág rendkívül értékes tájeleme a 

kistérségnek, de az egész Tiszavölgynek is. A Halásztelek-Túrtő-Harcsás Holt-

Körös hármas holtágrendszer is a kiemelt értékek sorába tartozik. Együttes 

területük 161 ha, víztérfogatuk meghaladja a 2,6 millió m3-t.  

A holtágak bölcs, tájökológiai szempontokon alapuló hasznosítása számos 

érdekütközéssel is együtt járó kérdés tisztázását megköveteli. (Pl. a 

természetvédelmi érdekeken túlmenően a vízpótlás, belvíztározás, öntözés, 

víziszárnyas-tenyésztés, horgászat, halászat, vízparti üdülés, stb. hasznosítási 

módjait, lehetőségeit). 

 

Talajvíz-viszonyai igen változatosak és mozaikosak. A talajvíz mélysége 

átlagosan 3-6 m között ingadozik. Kémiai összetételét illetően a Hortobágy-

Berettyó mellékén inkább nátrium-, máshol kalcium-, magnézium-

hidrokarbonátos. A szulfáttartalom Mezőtúr térségében meghaladja a 600 

mg/l-t, sőt Túrkevétől nyugatra még a 1000 mg/l-t is. 

A rétegvizet adó ártéri kutak száma nagy, mélységük átlagosan 200-300 m 

között ingadozik. A mélyebb rétegekből termelő kutak vízhőfoka meghaladja 

az 50 oC-t (Mezőtúr 54 oC, Túrkeve 76 oC). 

 

Besugárzásban és napfényben is az ország egyik leggazdagabb vidéke. A 

napfénytartam meghaladja a 2000 óra/év értéket. Ez az éghajlati adottság 
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különösen a rizstermesztés (Túrkeve, Mezőtúr) illetve a zöldségkultúra 

(Mezőhék, Mesterszállás) vonatkozásában előnyös. A nyár derekán (július), a 

lehűlésekkel együtt járó talajmenti hideg ködök - akár néhány óra alatt is - 

milliós károkat okozhatnak az éppen bugázó rizstáblákban. 

A legszélsőségesebb kilengés az éghajlati tényezők közül a 

csapadékeloszlásban mutatkozik. Az 1901-2001 közötti időszak 

csapadékátlaga a kistérségben 532 mm/év, az ettől való éves eltérések 

viszont igen jelentősek és gyakorlatilag kiszámíthatatlanok voltak (1999-ben 

837 mm, 2000-ben 337 mm). 

Különösen kritikus volt a 2000. esztendő, amire a százéves adatok sorában 

sem találunk hasonlót: egyetlen esztendőben volt belvíz és aszály.  

A globális felmelegedés következtében a jövőben a szélsőségek, a 

klímakilengések további fokozódása várható. 

Az uralkodó szélirány az ÉK-i. A viharos tavaszi un. böjti szelek és a fagyos 

szentekhez kapcsolódó lehűlést hozó májusi szelek is általában észak-keletről 

fújnak. Ezek gyakran tetemes károkat idéznek elő a szántóföldi kultúrákban: a 

korai vetések szélkifúvásával (Mezőtúr, Túrkeve nyugati határrészein), a 

májusi fagyoktól pedig (Mesterszállás, Mezőhék) a fűszerpaprika állomány 

szenved kárt. 

A csugari vasútállomás tőszomszédságában kerül elő több, néhány m2-es 

mozaikos löszgyep-reliktum folt, amelyben megtalálható a védett reliktum 

növényfaj, a szennyes ínfű (Ajuga laxmannii L.) több száz egyede is.  

Ennek a társulásnak a megmentése a törpemandulásokkal egyetemben, az 

ezt erősen veszélyeztető agrárkörnyezetben sürgős természetvédelmi feladat. 

A sziki tölgyesek és a tatárjuharos lösztölgyeseknek sem találkozunk egyetlen 

foltjával sem.  

Az egykori tisztásaikat viszont a kistérség legelőin, út menti árkok partjain jól 

kirajzolja a védett pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius L.) kisebb-nagyobb 

foltokat alkotó állománya. Ezeknek a gyepeknek a feltörése a védett növény 

kiveszését jelentené.  

Ennek megakadályozása elemi természetvédelmi érdek. 
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Oltalmat érdemelnek a kiemelt természetvédelmi jelentőségű, a folyók mellett 

– elsősorban a Hármas-Körös hullámterét kísérő fűz-nyár-éger ligeterdők, a 

magasabban fekvő részeken pedig a tölgy-kőris-szil ligeterdők. Ugyan így 

kiemelt természeti értéknek számítanak a másodlagosan keletkezett, de ma 

már természetközeli állapotban lévő kubik erdők is. 

 

A mezőtúri fazekasság – az elsők között - 2009-ben felkerült a Szellemi 

Kulturális Örökség Nemzeti Listájára. A Financial Times fDi Magazine–ja a 

Mezőtúrt is magában foglaló Észak-Alföld Régiót 2010/2011-ben Kelet-Európa 

legnagyobb üzleti potenciállal bíró régiójaként tüntette ki. A tanulmány 

vizsgálta az üzleti környezetet, az infrastruktúrát, a jelenlegi üzleti trendeket és 

az idegen tőke vonzására felállított stratégiát. 

 

A volt Mezőtúri Kistérség épített környezete differenciált és az ez irányú 

viszonyok is felemásak. A legfontosabb főútja Törökszentmiklós - Békéscsaba 

közötti 46 sz., amely a volt kistérségen belüli településeket nem köti össze.  

Jellemzően növekvő tranzit szerepet tölt be, amelynek negatív hatásai 

Mezőtúr vonatkozásában egyre inkább megjelennek. Egysíku vasúti átjáróval 

keresztezett és nincs olyan szakasza, mely a várost elkerüli. Mezőtúr - 

Túrkeve, illetve Kétpó, Mezőhék viszonylatában négyszámjegyű utak 

biztosítanak összeköttetést, míg Mesterszállás ötszámjegyű bekötőúttal 

kapcsolódik a négyszámjegyű utakhoz, "zsáktelepülés" -nek tekinthető. 

Mesterszállás zsákszerű elhelyezkedése mellett, belső kapcsolati hiányosság, 

hogy Kétpó és Mezőhék között a meglévő földút nincs kiépítve és a helyszíni 

bejárás tapasztalata szerint, mint földút is elhanyagolt, járhatatlan.  
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A város közveletlen és közvetett ülső kapcsolatai - a 46 sz. út mellett - 

kiépítettek Tiszaföldvár, Szarvas (komp) és Kisújszállás irányában, 

kiépítetlenek Kétpó - Kengyel - Szolnok, illetve Túrkeve - Dévaványa között. A 

Megyei Területrendezési Tervben Mezőtúr számára nagyon fontos a Mezőhék 

- Martfű - új Tiszahíd - leendő M8-as irány, valamint a Szarvas felé és az M44-

hez kapcsolatot biztosító Köröshíd és nyomvonal korrekció. 

A települések - különösen a két város - igen nagy külterülettel rendelkeznek. A 

külterületeken egykor kiterjedt tanyavilág volt és számos nagyüzemi 

mezőgazdasági telephely létesült. A tanyavilág nagy része a nagyüzemi 

mezőgazdaság áldozata lett, ma viszont a nagyüzemi mezőgazdaság egykori 

telephelyei is többségében pusztulnak. A gyászos képet fokozza a külterületi 

mezőgazdasági úthálózat elhanyagoltsága. 

Mivel a külterületi nagyüzemi telephelyeket ellátták burkolt bekötő úttal, a 

külterületi úthálózat ilyen, kisebb-nagyobb, a közúthálózathoz kapcsolódó 

nyúlványokból áll, amelyek nem állnak össze rendszerré. Ezek 

felhasználásával olyan külterületi mezőgazdasági útrendszert kellene kiépíteni, 

amely a közúthálózat kiegészítésével biztosítja a mezőgazdasági 

tevékenység, a külterületi tanyák, majorok, telephelyek leggazdaságosabb 

településközi ellátását. 

A közutak környezete, padka, útmenti árok, kísérő növényzet elhanyagolt, 

kerékpárút nincs a települések között. 

 

A kistérség igen értékes természeti adottságokkal rendelkezik. Jó minőségű a 

termőtalaj. A kiváló minőségű szántóterületek elhelyezkedését a Megyei 

Területrendezési Terv is bemutatja. Ezeken alakultak ki az intenzív 

mezőgazdasági területek pl. a lineár- berendezéssel öntözött területek. A 

lineár-berendezések nagy része azonban nem működik, megrongálódott. 

A holtágak mentén jelentős számú hétvégi házzal rendelkezik a kistérség. 

Ezek infrastruktúrális ellátottsága viszont alacsony szintű, ezért az épített 

környezet fejlesztésében az itteni infrastruktúra javítása is fontos operatív 

intézkedés lehet. Jelentős még a tanya és egyéb telek tulajdonosok száma is. 
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Összegezve az épített környezettel összefüggő problémákat, a kistérség 

legkritikusabb hiányosságai: a külső közlekedési kapcsolatainak elégtelen 

szintje, a településhálózat belső egységeinek hiánya (amely összefügg a 

közúti kapcsolatok hiányosságaival is), a külterületi mezőgazdasági utak 

rendszerének általános elmaradottsága (ennek egyenes következménye 

egyrészt az egyes települések külterületi gazdaságinak elszigeteltsége, az 

egyes településeken belüli külterület - belterületi kapcsolatok 

ellentmondásossága), a külterületi építmények (majorok, tanyák, stb.) 

elhanyagolt állapota. 

Mindezen hiányosságok jelentkeznek az egyes települések szintjén is, ahol 

egyéb, a településre jellemző, sajátos problémák is vannak a külterületen és a 

belterületen egyaránt.  

6.2. AZ INTÉZMÉNY GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉNEK  
 

6.2.1. Az intézmény gazdasági környezetének bemutat ása megyei, régiós 
szinten 

A megye összteljesítménye a bruttó hazai termékhez (GDP) való hozzájárulás 

tekintetében meglehetősen gyenge. Az Észak-Alföldi Régió K+F kiadásai a 

GDP 1%-a alatt marad, mely a Közép-Magyarországi Régió kivételével 

Magyarország többi régiójára is igaz  

 

A megyében a mezőgazdaság relatív jelentős súlya a nagy mennyiségű és jó 

minőségű termőterületeknek köszönhető.  

A megye igazán jelentős természeti erőforrásának a mezőgazdasági 

termőterületek mérete és minősége tekinthető. Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Magyarország 2. legjelentősebb mezőgazdasági régiójának részét képezi. 

Állattartás szempontjából az Észak-Alföldi régió vezető szereppel bír az 

ország egészhez viszonyítva: 2011-ben az ország szarvasmarha-

állományának és sertésállományának negyedét és a juhállománynak csaknem 

a felét itt vették számba. A hazai piacot alapvetően a vágóbárány export 
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határozza meg, de egyes térségekben (Karcag, Túrkeve) kiemelkedő 

turisztikai programok is épülnek rá. Földtani és éghajlati okok miatt kiválóak a 

megyében a megújuló energiaforrás adottságok (termálvíz, nap, geotermikus), 

hasznosításuk azonban még nagyon alacsony szinten jár. 

 

A volt Jászberényi illetve Szolnoki kistérségben találhatók a megye 

legnagyobb cégei, melyek megye teljes üzleti forgalmának háromnegyed 

részét teszik ki. Földrajzi fekvés szempontjából a Jászság (kiemelten 

Jászfényszaru, Jászárokszállás, Jászberény) helyzete a legkedvezőbb, az M3-

as autópálya és a Budapesti agglomeráció vonzása eléri a térséget. 

 

A megye másik kiemelkedő gazdasági központja Szolnok térsége 

(Törökszentmiklóssal és Martfűvel) ahol a térségi hagyományokban gyökerező 

vasúti szolgáltatás, járműipar, mezőgazdasági feldolgozóipar és bőripar mellett 

Szolnok üzleti szolgáltatási, oktatási, egészségügyi, államigazgatási és 

kulturális központi központ szerepe a domináns gazdasági tényezők.  

Szolnok látványos lépést tett a gyaloghíd megépítésével annak érdekében, 

hogy magát mint a Tisza fővárosa pozícionálja, hiányzik azonban ennek olyan 

átfogó, integrált stratégiája, mely a gazdaságra, a K+F tevékenységre, az 

oktatásra, az idegenforgalomra, a városmarketingre stb. területekre is 

kiterjedne. Nincsenek meg a megyében koncentrálódó óriási vasúti 

kapacitások logisztikai hasznosításának infrastrukturális, szervezeti intézményi 

feltételei, de a szolgáltatás iránti kereslet kritikus tömege is hiányzik, mely a 

fejlesztéseket inspirálhatná. 

A megye többi része – Jászság keleti része, Tiszafüred, Karcag, Mezőtúr és 

Tiszaföldvár térségei, Törökszentmiklósi kistérség központtól távolabbi 

települései – alacsony vállalkozási aktivitással és magas munkanélküliséggel 

küzdenek. 

Tiszafüred és térségében a Tisza-tó megépítése nem hozott dinamikus 

fellendülést sem a turizmus, sem a gazdaság más területein, viszont a 

hagyományos mezőgazdasági kultúrák eltűntek. A turizmus fellendülésén a 
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közeli jelentős vonzerejű Berekfürdő sem segített. A volt Tiszafüredi kistérség 

ma annak ellenére az ország legelmaradottabb 33 kistérségének egyike, hogy 

Jász-Nagykun-Szolnok megye területére esik a Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet 

területének közel fele, a tömeges vízparti üdülésre alkalmas Abádszalóki-

öböllel és a védett természeti értékekben gazdag, nyugalmasabb termál- 

illetve gyógyüdülésre alkalmas Tiszafüredi-öblözet is. A hajdani Karcagi, a 

Mezőtúri és a Törökszentmiklósi kistérségek, valamint a Jászság keleti 

(Jászapáti központú) részének gazdasági arculatát a nagy üzemméretű 

szántóföldi mezőgazdaság, kisebb mértékben az állattartás és a 

mezőgazdasághoz kapcsolódó feldolgozóipar, míg a Kunszentmártoni 

kistérség területén a fóliás kertészet, a szántóföldi zöldségtermesztés és a 

szőlő- és bortermelés a meghatározóak. A hajdani Karcagi és a Mezőtúri 

kistérségekben jelentős az alkatrészgyártás és a (mezőgazdasági) gépipar, 

viszont az utóbbiban drámaian alacsony az élelmiszeripar szerepe. Karcag 

területén megvannak a mezőgazdasághoz kapcsolódó K+F tevékenység 

fejlesztésének csírái, azonban ennek a térség gazdaságára elenyésző a 

hatása. Mezőtúr nagy múltú fazekasipara ma gazdaságilag jelentéktelen súlyú, 

inkább csak hagyományőrző szerepet tölt be. A Karcag melletti Kunmadaras 

760 hektárnyi volt katonai repülőterének újrahasznosításával a rendszerváltás 

óta küzd a megye és a község, azonban kedvezőtlen fekvése miatt klasszikus 

logisztikai-ipari parki hasznosításába vetett remények megalapozottsága – 

tetemes külső pénzügyi támogatás nélkül – erősen kérdéses.  

A Törökszentmiklósi kistérség relatíve fejlett központja (több, jelentős, 

elsősorban a mezőgazdasághoz kapcsolódó ipari foglalkoztatóval) csak 

néhány szomszédos község számára tud megélhetést biztosítani.  

A volt Kunszentmártoni kistérség vállalkozásainak nagyobb része a 

mezőgazdaságban működik (57 %), az egyéb vállalkozások túlnyomó részben 

helyi hatáskörűek. A térségből jól elérhető kecskeméti autógyár beindulása 

némileg javított a foglalkoztatási arányokon. A foglalkoztatáshoz kismértékben 

hozzájárul a regionális viszonylatban viszonylag jelentősnek számító 

vonzerejű cserkeszőlői gyógyfürdő. 
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A célpiachoz tartozó régiókban a K+F tevékenység magas színvonalú, amelyet 

jól mutat az, hogy a kutatóhelyek az országos érték 78 százalékát fedik le, míg 

a kutatók koncentrációja ennél is magasabb, meghaladja a 80 százalékot.  

 

A megyében számos intézményesített gazdasági kapcsolati hálózat építését 

célzó kezdeményezés jött létre (pl. termelői csoportok, TÉSZ-ek). Beszállítói 

hálózatok épültek ki elsősorban az élelmiszer-feldolgozás, a gépgyártás 

területén (pl. zöldség, gyümölcs, hústermékek a kereskedelmi láncok számára; 

a Nagykunság területén elsősorban mezőgazdasági gépek; a Jászság 

területén jellemzően háztartási gépek).  

Multinacionális cégek beszállítóiként korszerű összeszerelő, vagy 

alkatrészgyártó vállalkozások tevékenykednek a megyében (mikroelektronika, 

járműgyártás). A klaszterek kiemelten az ipari technológiai innováció és a 

(gyógy) turisztikai innováció erősítése érdekében szerveződnek, de 

szerveződések folynak a logisztika területén és a mezőgazdaságban is. A 

gyógy turisztikai klaszter innovatív eleme az egészség komplex értelmezése 

(pl. bio élelmiszerek fogyasztása).  

 

A gazdasági környezet intézményre gyakorolt hatása kettős. Egyrészt jól 

körvonalazódik, hogy a gazdaság jelenlegi állapota, a kibocsátás nagysága, 

illetve értékének csökkenése, a vállalkozások száma, fejlődési koncepciója a 

régióban kevésbé támogatja a képzések iránti kereslet növekedését. Ezzel 

szemben a régió vállalkozásainak összetétele azt mutatja, hogy a képzések 

iránti munkaerő-piaci kereslet rövid és hosszú távon is tartós lesz.  

A gazdasági válság negatív hatásainak ellenére a Gál Ferenc Főiskola 

célpiacát alkotó régiók gazdasági teljesítménye az országos átlagnál 

kedvezőbb. 
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6.2.2. Az intézmény gazdasági környezetének bemutat ása helyi szinten 

 

A 2013. január 1-i gazdasági állapot szerint, Mezőtúr város igen rossz 

helyzetben van. A működési kiadások jelentősen meghaladják a bevételeket, 

vagyis a költségvetés nincs egyensúlyban.  

Az elmúlt években az intézményeket és az önkormányzat tulajdonában lévő 

gazdasági társaságokat átszervezték, de ez nem járt jelentős gazdasági 

pozitívummal. A következő években az alábbi elvek mentén kell a költségvetés 

egyensúlyának megteremtése felé vezető úton kívánnak haladni: 

• a működési költségek további csökkentése (az önkormányzati szféra 

további átszervezése, energia felhasználás racionalizálása, működés 

hatékonyságának növelése stb.) 

• az önkormányzat bevételeinek növelése (beruházás ösztönzése, 

munkahelyteremtés, pályázati források hatékony megszerzése 

különösen a megtérülő beruházások területén, stb.) 

 

JNSZ megye összes földterületének 12,13 %-a található a hajdani Mezőtúri 

kistérség területén. A termőterület átlagos aranykorona értéke 20,87. Ez 

valamivel jobb a megyei átlagnál (19,17).  

A termőterület hasznosításának művelési ágak szerinti megoszlását (ha) 
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Terület 55.717  236 251 6 463 5.680 2.041 4 115 64.513 

A mezőgazdasági terület részaránya az összterületből közel 86 %, ami 

csaknem 16 %-al magasabb a megyei-, 15%-al az Észak- Alföldi Régiónál és 

mintegy 23 %-al az országos átlagnál. A termőterület közel 97 %-a 

mezőgazdasági művelés alatt áll.  
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A mezőgazdasági területből 89%-ot tesz ki a szántó, amely arányában és 

minőségében is jelentősen meghaladja a megyei átlagot, annak ellenére, hogy 

közel 32%-a gyenge termőhelyi adottságú terület. A szántóterület több mint 

70%-a bérleményként kerül hasznosításra. 

A szántón kívül jelentős a gyep, ugyanakkor a kert, szőlő és gyümölcsös 

együttes területe nem igazán számottevő. A legtöbb gyümölcsös Mezőtúr és 

Túrkeve környékén található. 
 

2011-ben Mezőtúron 21 működő mezőgazdasági vállalkozást regisztráltak. 

Ezek többnyire társas vállalkozások.  

Az Alföld részeként a térség szélsőséges időjárási viszonyai –egyidejűleg van 

jelen az aszály és a belvíz- ellenére is igen jelentős mezőgazdasági területnek 

számít. 
 

Az elmúlt évtizedben bekövetkezett birtokszerkezeti és földtulajdoni változások 

ellenére a termelésszerkezet nem, illetve minimális mértékben módosult. A 

vetésterület nagy részén a gabonafélék dominálnak. Ezek közül kiemelkedő 

helyen szerepel az őszi búza, ugyanis ez a vidék az acélos búza egyik fő 

termőterülete. Jelentős az árpafélék /őszi, tavaszi/, a kukorica-, a rizs-, a 

lucerna, valamint az ipari növények termesztése is.  

 

Cukorrépát csak kis területen termelnek, leginkább a gazdasági szervezetek. 

A két alapvető szektorban termelt növények megoszlása területarányos. 

 

A vetőmag-előállító területek is jelentős vetésterületet foglalnak el a mezőtúri 

térségben évről-évre. A megye vetőmagtermesztő területének 17,6 %-a ezen 

térségben található. Vetőmagtermesztést elsősorban a tőkeerősebb, nagyobb 

földterületet használó, korszerűbb gépesítéssel rendelkező és öntözésre 

berendezkedett gazdálkodók folytatnak. 
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Fontosabb szántóföldi növények vetésszerkezete (2011) 

Szántóföldi növény 

Jellemzők 

Terület 
(ha) 

Aránya a 
szántóterületből 

(%) 

Aránya a 
megyei 

összesenből 
(%) 

Gabonafélék 
Ebből: rizs 

22.375 
200 

40 
kisebb 1%-nál 

11 
21 

Kukorica (vetőmag nélkül) 3.784 7 8 
Hibrid kukorica vetőmag 1.505 3 17 
Silókukorica 170 0,3 1 
Cukorrépa 208 0,4 5 
Repce 1.776 3 13 
Napraforgó 7.546 14 10 
Szárazborsó 391 0,7 45 
Lucerna 1.891 34 11 
Szántóföldi zöldségek 1.540 28 12 

 

A kistérség szántóterületének közel 8 %-án folyik vetőmagtermesztés, 

ugyanez az adat megyei szinten alig haladja meg az 5 %-ot. 

A Mezőtúri kistérségben a szántóterület közel 4 %-án folytatnak a gazdálkodók 

zöldségtermesztést, ez valamivel magasabb a megyei 3 %-os értéknél. A 

zöldségtermesztés elsősorban a kisgazdaságokban folyik, hiszen ennek az 

ágazatnak a kézi munkaerőigénye jóval meghaladja az egyéb szántóföldi 

kultúrákét. A jó öntözési lehetőségek csökkentik a zöldségtermesztés 

kockázatát. A zöldségnövények közül a csemege-kukorica, a zöldborsó, a 

fűszerpaprika és a paradicsom termesztése jelentős. 

 

Gyümölcstermesztés döntően Mezőtúron és Túrkevén jellemző.   

Az ültetvények egy része elöregedett, örvendetes azonban, hogy az elmúlt 

évek ültetvénytelepítési támogatása révén az új telepítések száma növekedett. 

A legfontosabb gyümölcsfajták a meggy, a szilva, az alma és az őszibarack. A 

gyümölcságazat helyzetét és a telepítési kedvet alapvetően befolyásolja a 

kistérségben csakúgy, mint a megyében az infrastrukturális háttér hiánya a 

tárolás, előkészítés, feldolgozás, szállítás területén.  
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A termelők szövetkezése e téren alig indult el, egy-egy termelő pedig 

tőkehiány miatt nem tud nagyobb volumenű beruházásba fogni. Megoldásnak 

ígérkezik, hogy a termelők többsége más megyében már működő TÉSZ, 

BÉSZ szerveződésekhez kíván csatlakozni. Ez az értékesítési problémáinak 

megoldása érdekében is célszerűnek látszik. 

 
Mezőtúr természeti adottságaiból és mezőgazdasági hagyományaiból 

adódóan az állattenyésztés meghatározó ágazatnak számít. Az ezzel 

foglalkozók helyzetét azonban nagyban befolyásolja az állattenyésztési 

termékek piaci pozíciója, a méretgazdaságossági kérdések és a fajtakérdés 

illetve a tartástechnológia korszerűsége. 

Az elmúlt években e tényezők kedvezőtlenül változtak, s ez negatívan 

befolyásolta az állattenyésztés jövedelmezőségét. Minden állattenyésztési 

ágazatban állománylétszám csökkenés figyelhető meg, amely minden fenti 

tényező valamilyen mértékben szerepet játszott. Emiatt jelenleg is zajlik az 

állattenyésztés szerkezeti átalakulása amelyre jellemző, hogy egyre többen 

szűkítik vagy szüntetik meg állattartó tevékenységüket, különösen jellemző ez 

a kisgazdaságokra. A talpon maradtak pályázatokkal és utolsó tartalékaik 

felhasználásával igyekeznek megfelelni az egyre szigorodó előírásoknak.  

Az egy-két állatot tartó kisgazdaságok sorra megszűnnek, csak lassan 

alakulnak ki az egy állatfajból több állatot tartó nyugati típusú gazdaságok. 

 
6.2.2.1 Vállalkozások és non profit szervezetek Mezőtúron 

A 2013-as statisztika szerint az adófizetők jelenlegi száma Mezőtúron: 1603 

db gazdasági társaság ill. egyéni vállalkozókkal tevékenykedik a városban, 

ebből 874 db gazdasági társaság fizet iparűzési adót. 2011-hez képest 

emelkedett a bejelentett működő vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, 

szálláshelyek száma. 

 

Évente a legnagyobb iparűzési adót a kukorica, napraforgó termeltetéssel, 

vetőmag előállítással foglalkozó Syngenta Seeds Kft. fizeti a városnak. 2012-

ben közel 53 millió Ft volt az erre irányuló éves kiadásuk. 
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Gazdasági vállalkozások, Mezőtúr 

 

Paraméterek  2001 2011 
működő vállalkozások száma db 1.189 1.585 
mezőgazdasági vállalkozások száma db 18 21 
pénzügyi, gazdasági és ingatlan 
szolgáltatók száma 

db 3 6 

kiskereskedelmi üzletek száma 
(gyógyszertárak nélkül) 

db 252 301 

vendéglátóhelyek száma db 108 106 
szálláshelyek száma db 2 4 
szálláshelyek férőhelyei db - 96 
irodaépületek száma db - 

 
iparűzési adó bevétel Ft 235.368 417.632 
idegenforgalmi adó bevétel Ft 7 90 

Mezőtúr Város Önkormányzata (2013) 

 
Legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozások Mezőtúron 

 

Cég név Cím Főtevékenység 

Syngenta Seeds Kft. 1135 Budapest, Pf.772. 
vetőmag-előállítás, 

termeltetés 
Földgázszállító Zrt. 8601 Siófok, Pf.8. gázszolgáltatás 

Mol Nyrt. 
1117 Budapest, Oktogon, 
Huszonhatosok.u.18. 

üzemanyag 
forgalmazás 

Rafi Kft. 5400 Mezőtúr, Szolnoki u.35. 
alkatrész, 

szerszámszerelés 
Fémfeldolgozó Zrt. 1101 Budapest, Kőbányai u.49. gépgyártás 
Agrohíd Kft. 5400 Mezőtúr, Szolnoki u. 3. alkatrészgyártás 
Magyar Telekom Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina Krt.55. hírközlés 
E.On-Titász Zrt. 9027 Győr,Kandó K.u.11-13. energiaszolgáltatás 
Mezőtúr és Környéke Vízmű 
Kft. 

5400 Mezőtúr, Gorkij u.25. ivóvíz szolgáltatás 

Baracsi Paletta 97.Kft. 5400 Mezőtúr, Szolnoki u. 44. raklapgyártás 
Mezőtúr Város Önkormányzata (2013) 

A Mezőtúr Városi Önkormányzatnál 2013-ban 57 non profit bejegyzett 

szervezetett tartanak nyilván. A legnagyobb taglétszámmal, közel 1600 fővel a 

Mezőtúri Horgász Egyesület rendelkezik.  
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6.3. AZ INTÉZMÉNY TÁRSADALMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA MEGYE I, 
RÉGIÓS SZINTEN 

6.3.1. Kisebbségek helyzete  

A megyében csak cigány kisebbségi önkormányzatok működnek. A 

kisebbségek helyzetéről statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. A cigány 

kisebbséghez tartozó állampolgárok jelentős része a megyében is 

többszörösen hátrányos helyzetben él.  

A legsúlyosabb munkanélküliséggel sújtott térségekben egyes települések 

egyre visszafordíthatatlanabb szegregációs spirálba kerültek. A sok esetben 

hátrányosan megkülönböztetett emberek lakhatási körülményei és egészségi 

állapota rosszabb a többségi társadalom tagjaira jellemző átlagnál. A többségi 

és a kisebbségi társadalom tagjai között mélyülő szakadék öngerjesztő 

folyamat. Az egyes települések, a járási térségek, a Leader csoportok és a 

megye fejlesztési koncepcióiban megfogalmazásra kerül a hátrányos helyzetű 

cigány kisebbség integrációját segítő programok szükségessége, de egy-egy 

szórványos és lokális eredményt hozó programon túl javulás helyett romlás 

tapasztalható e súlyos társadalmi konfliktus esetében. 

 

6.3.2. Az intézmény demográfiai környezetének bemut atása  

 

A lakónépesség csökkenése országos tendencia, azonban az Észak-Alföldi 

régió népességfogyása nagyobb az országos átlagnál; (a régióban és azon 

belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében), a belföldi vándorlási veszteség 

fokozza a természetes fogyásból következő népességcsökkenést.  

A megye népességszáma 1990 óta gyorsuló ütemben csökken, 2011-ben 

közel 40 000 fővel kevesebb a megye lakossága, mint 20 évvel korábban. Az 

ezredfordulót követően a népességvesztés üteme a megye minden statisztikai 

kistérségében lényegesen meghaladta az országos ütemet. A Mezőtúri, 

Tiszafüredi, Karcagi és Kunszentmártoni kistérségek népességvesztése 2001 

és 2011 között meghaladta a 10 %-ot. A Kunszentmártoni, a Szolnoki, és a 

Karcagi kistérségben a megelőző évtizedre még jellemző migrációs vonzást a 
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migrációs taszítás váltotta fel, a Mezőtúri-, a Törökszentmiklósi és a 

Tiszafüredi kistérség migrációs taszítása felerősödött, s a Jászberényi 

kistérség migrációs vonzása is számottevően mérséklődött. 2001 után az 

elöregedés a Szolnoki és a Mezőtúri kistérségben volt a legintenzívebb, a 

Jászberényi kistérségben pedig a legvisszafogottabb. A megye tájegységei 

közül a Nagykunság népesedési vesztesége volt a legjelentősebb, – mintegy 

másfélszerese a megyei átlagnak és több mint háromszorosa a kilencvenes 

éveket jellemző ütemnek. Ennek mintegy 60 százalékban a vándorlási 

veszteség volt az oka. A Szolnoki nagyvárosi településegyüttes 

(agglomerálódó térség) népessége a kilencvenes években még a vándorlás 

következtében szerény mértékben gyarapodott, de ezt követően már mind a 

természetes népmozgalmi egyenlege, mind pedig a migrációs egyenlege 

veszteségessé vált.  

A népesség életkor szerinti összetételének alakulását továbbra is az 

elöregedés jellemzi, Jász-Nagykun-Szolnok megye öregedési indexe (118,6) 

magasabb az országos átlagnál (114,7), és jóval meghaladja az Észak-alföldi 

régió átlagát (95,3). A 60 évesnél idősebbek aránya a Kunszentmártoni és a 

Mezőtúri kistérségben a legmagasabb (24,2 és 24,0%), a Karcagi és a 

Törökszentmiklósi kistérségben viszont a legalacsonyabb (21,2 – 21,5%) a 

2010-es adatok szerint. A városban élők aránya csekély mértékben 

emelkedett a megyében: a 2001. évi 69,7%-kal szemben, 2011 végén 70,9%. 

(A síkvidéki, nagyhatárú mezővárosokkal és falvakkal betelepült megyékben 

magasabb a városi népesség aránya az országosnál, ez azonban önmagában 

nem jelenti ezeknek a térségeknek a magasabb szintű urbanizáltságát.)  

A foglalkoztatottság szintje Magyarországon az uniós tagországok átlagához 

képest rendkívül alacsony. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a foglalkoztatási 

arány alacsonyabb az országos átlagnál, de magasabb a régió átlagánál.  
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6.3.3. Az intézmény foglalkoztatási környezetének b emutatása 

 

1990 előtt a megyében jelentős iparosítás zajlott le, és ennek pozitív hatása 

még ma is érezhető. Emiatt több ipari mutató, valamint a foglalkoztatási arány 

és a munkanélküliség tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok a megyék átlagánál 

valamelyest jobb adatokat mutat.  

Ennek ellenére a gazdaság egészének helyzete nem jó, amit jelez, hogy az 

egy főre eső átlagjövedelem elmarad a régiós átlagértéktől is, valamint a 

vállalkozások fajlagos száma is kedvezőtlen alakul. 

 

A célpiac foglalkoztatási helyzetének értékelése kettős célt szolgál, egyrészt 

rávilágít a munkaerő-piaci kereslet nagyságára, másrészt megmutatja az 

intézmény és a célpiac szervezeteinek együttműködési lehetőségét és annak 

hatását a hallgatók elhelyezkedésére. 

A Gál Ferenc Főiskola célpiacán a foglalkoztatás eltérő mértékű. A 

foglalkoztatási arány 2011-ben országos szinten is legmagasabb volt Közép-

Magyarországon (54,9 %), majd sorrendben Dél-Alföld (47,9), Észak-Alföld 

(45,1 %), majd Észak-Magyarország (42,9 %) következett. 

2009-2011 között a foglalkoztatás változásának iránya és mértéke a 

különböző régiókban eltérő volt. Míg Közép-Magyarországon 1,1 

százalékponttal csökkent, addig Észak-Magyarországon a csökkenés 

mindössze 0,1 százalékpont volt. Örvendetes, hogy az intézmény 

közvetlenebb környezetéhez számító Észak-Alföldön 2 százalékponttal javult a 

foglalkoztatás, a foglalkoztatási arány növekedése a régió mindhárom 

megyéjére jellemző. Hasonlóan pozitív irányban változott a foglalkoztatás a 

Dél-Alföldön, a vizsgált időszakokban 1 százalékponttal növekedett.  

Ennek ellenére a munkanélküliség mértéke a célpiacon Közép-Magyarország 

kivételével magas, és ez nemcsak a vizsgált térségben, hanem országos 

összehasonlításban is kedvezőtlen.  A jelentős munkanélküliség a családok 

bevételeire gyakorolt negatív hatása miatt az intézmény potenciális keresletét 
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csökkenti. Megjegyzendő azonban, hogy az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön 

a munkanélküliség 2011-ben az előző évhez viszonyítva nem emelkedett.  

A nyilvántartott álláskeresők száma 2010-ben az előző évhez viszonyítva 

változott, három régióban emelkedett, Közép-Magyarországon 19,2 

százalékkal, Észak-Alföldön 1,1 százalékkal, a Dél-Alföldön 1,4 százalékkal, 

de Észak-Magyarországon 1,1 százalékos csökkenést mutat.   

 
A nyilvántartott álláskeresők összetételét vizsgálva az intézmény számára 

pozitívumnak tekinthető, hogy a diplomások részaránya rendkívül alacsony: 

• a főiskolai végzettségűeknél a célpiacon ez 1,2-2,8 százalékos sávban 

mozog,  

• Közép-Magyarországon az összes nyilvántartott álláskereső 4 

százaléka egyetemi végzettségű, míg ez az arány a többi három 

régióban 1 %, illetve annál alacsonyabb.  

 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők magas foglalkoztatási aránya a Gál 

Ferenc Főiskola számára azért is kedvező, mert leendő szakjai jól illeszkednek 

a célpiac vállalkozási szerkezetéhez, a majdani végzős hallgatók 

elhelyezkedési esélye kedvező lehet. Alapképzési szakjaink olyan 

végzettséget biztosítanak, amelyek többsége ágazattól független, így az 

elhelyezkedés lehetősége nagyobb.  

A piaci szegmens vállalakozási szerkezete kedvező lehetőséget biztosít az 

intézmény számára a szervezetekkel történő együttműködés erősítésére is. A 

régiókban több hazai és multinacionális vállalkozással van szoros 

kapcsolatunk, amelyek leendő hallgatóink számára folyamatosan szakmai 

gyakorlóhelyet biztosítanak majd. A Szolnoki és a Jászberényi vállalkozások a 

mezőgazdaság, ipar- építőipar, szolgáltatás – a volt kistérségben sűrűsödnek. 

Legkevesebb vállalkozás a volt Mezőtúri, a Törökszentmiklósi és a Tiszafüredi 

kistérségben működik. A megye összes regisztrált vállalkozásának 35%-a a 

Szolnoki kistérségben működött 2011-ben. 
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6.4. AZ INTÉZMÉNY TÁRSADALMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA HELYI  
SZINTEN 

 

A munkahelyteremtés mellett legalább olyan fontos kérdés a munkahelyek 

megőrzése. A munkanélküliségi mutató romlása, valamint az országos 

átlagnál rosszabb hányadosa jelentősen rontja Mezőtúr város megtartó 

képességét. A város foglalkoztatottság elmúlt évekbeli csökkenésének 

megállítása szorosabb együttműködést igényel a képviselő-testület és a város 

minden munkáltatója és vállalkozója, valamint a település civil szervezetei 

között.  

Ugyanakkor az önkormányzatnak, mint Mezőtúr legnagyobb munkáltatójának 

is feladata a foglalkoztatási létszám megtartására való törekvés. A 

munkahelyteremtésben kiemelt helye van a közfoglalkoztatásnak is, bár 2012-

ben a feltételek jelentősen leromlottak z elmúlt évekhez képest. 

A közfoglalkoztatás keretein belül arra törekednek, hogy a foglalkoztatottak 

száma minél nagyobb legyen és ezáltal minél többen találjanak vissza a 

munka világába. A közfoglalkoztatásban jelenleg foglalkoztatottak a város 

intézményeiben és gazdasági társaságaiban járulnak hozzá a feladatellátás 

végrehajtásához. Elemezni szükséges, hogy új tevékenységek beindításával – 

pl. városi kertészet beindítása, komposztáló telep létrehozása, erdőtelepítés, 

hulladék feldolgozás, stb. – hogyan lehetne többlet értéket létrehozni. Így az 

önkormányzat 70-95 %-os állami támogatás mellett teremthet munkahelyet és 

termelhet bevételt. 

 

6.4.1 Demográfia 

 

A 2001 és 2011-es demográfiai adatokat áttekintve elmondható, hogy 10 év 

alatt 1706 fővel csökkent a városi lakosok száma. Az el-és beköltöző száma 

nem változott szignifikánsan, ám az elköltözők nagyobb számot mutatnak a 

vizsgált években, mint a beköltözők. Csökkenő tendenciát mutat a születések 

száma, magas a 60 év felettiek száma. 
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Demográfiai adatok, Mezőtúr 

Paraméterek  2001 2011 

lakónépesség fő 19.654 17.948 

terület km² 289,72 289,72 

népsűrűség fő/km² 63 61 

beköltözők száma fő 511 508 

elköltözők száma fő 645 643 

háztartások száma fő 7.256 6.645 

0-14 évesek száma fő 2.895 2.448 

14-59 évesek száma fő 12.595 10.934 

60- évesek száma fő 4.164 4.566 

Mezőtúr Város Önkormányzata (2013) 

6.4.2. Az intézmény foglalkoztatási környezetének b emutatása helyi 
szinten 

 

2001-hez képest csökkenő tendencia figyelhető meg a foglalkoztatottak 

számát tekintve. Egyre nő a munkanélküliek, a rendszeres segélyből élők 

száma. 

 

Foglalkoztatási adatok, Mezőtúr 

Paraméterek  2001 2011 
foglalkoztatottak száma fő 9.854 9.344 
munkanélküliek száma fő 746 1338 
nyugdíjasok száma fő 4.217 4.388 
rendszeres szociális segélyben részesülők 
száma 

fő 133 954 

lakásfenntartási támogatásban részesülők 
száma 

fő 641 854 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők száma 

fő 745 861 

közcélú foglalkozásban résztvevők száma fő 143 548 

 

A cigány kisebbség száma, a teljes lakosságot figyelembe véve 1500-2000 fő 

(becsült adat). 
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6.4.3. Iskolázottság 

 

A népesség iskolázottsága az elmúlt évtizedekben javult, melyet a közép- és 

felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők népességen belüli arányának 

növekedése és ezzel párhuzamosan a kevésbé iskolázottak hányadának 

csökkenése jelez. Az iskolázottság növekedését többek között – a 

munkavállalással szoros összefüggésben – a fiatalabb korosztályokkal 

szemben támasztott egyre magasabb iskolai végzettség és szakmai 

képzettség iránti igény motiválta. A középfokú szakképzés egyre inkább az 

érettségire épülő képzés felé tolódik el, és folyamatosan emelkedik a felsőfokú 

oktatási intézményekben tanulók száma.  

 

 

A volt Mezőtúri Kistérség népességének iskolai végzettsége (2013) 

 

Az utóbbi évtizedekben az országos tendenciának megfelelően a megye 

területén is emelkedett a népesség iskolázottsági színvonala. Mindezek mellett 

azonban a megyében élők iskolázottsági szintje továbbra is lényegesen 

elmarad az országostól. A hajdani Mezőtúri Kistérség területén élő népesség 

iskolai végzettsége – a megfelelő korú népességre vetítve – nem tér el 

karakterisztikusan a megyei átlagtól. A megyei és az országos helyzetnél 

kedvezőbb, vagyis alacsonyabb a 10 éves és idősebb népesség körében 

azoknak az aránya, akik az általános iskola első évfolyamát sem végezték el.  

  

85,6

27,6

7,0

85,0

30,5

8,9

88,8

38,2

12,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Általános iskola 8. évfolyama Középiskolai érettségi Egyetem, főiskola

Mezőtúri kistérség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Országosan

%



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

104 GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET ÉRTÉKELÉSE 
 

A körzetben ez a mutató 0,4 százalék a megyei 0,8, és az országos 0,7 

százalékkal szemben. A 15 éves és idősebb népesség 85,6 százaléka 

végezte el legalább az általános iskola 8. osztályát. Ez a megyei átlagnál kissé 

magasabb.  A kistérségek közül kedvezőbb mutató csak a megyeszékhelyet is 

magába foglaló Szolnoki kistérségben volt mérhető. Legalább középiskolai 

végzettséggel Mezőtúron és vonzásterületén a 18 éves és idősebb népesség 

27,6 százaléka rendelkezett, ami 3 százalékponttal alacsonyabb, mint a 

megyei jellemző, a kistérségek közül azonban csak a jászberényi és a szolnoki 

adat volt ennél magasabb.  

A 25 éves és idősebb népességen belül a felsőfokú végzettségűek aránya 7 

százalék volt a térség területén, a megyeitől való lemaradás közel 2 

százalékpont.  

 

6.4.4. Nemzetközi kapcsolatok 

 

Mezőtúr város román, szerb, német, olasz és lengyel városokkal ápol 

testvérvárosi kapcsolatot. 

 

Mezőtúr, testvérvárosai 

 

Város Ország 

Árkos Románia 

Sepsikőröspatak-

Kálnok 
Románia 

Törökbecse Szerbia 

Weida Németország 

Canelli Olaszország 

Maków Podhalanski Lengyelország 

 

6.5. OKTATÁS , IDEGEN NYELVI KÉPZÉS  
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Mezőtúron jelenleg az alábbi középiskolák  találhatók: 1. Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2. 626. Szakképző 

Iskola és Kollégium 3. Kereskedelmi Szakközép és Szakiskola 4. Szegedi Kis 

István Református Gimnázium és Szakközépiskola, 5. Budakalász Gimnázium 

Mezőtúri Tagintézménye és alábbi felsőfokú intézmény: Gál Ferenc Főiskola-

Mezőtúr működik. 

 

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – 

székhelyintézményben angol, német, olasz, francia és orosz, 626. Szakképző 

Iskola és Kollégium a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 

és Kollégium Tagintézményében angol és német nyelvoktatás zajlik. 

 

Felnőttoktatás Mezőtúron: 

 

Felnőttoktatás is folyik a Budakalász Gimnázium Mezőtúri Tagintézménye 

keretében, amelynek telephelye a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium intézményében van: felnőtt korú hallgatók számára 

érettségire történő felkészítő négy évfolyamos esti tagozatos gimnáziumi 

oktatás. Nyelvoktatás: angol nyelven. 

 

A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a 

Szolnoki Főiskola kapcsolódó képzései: 

 

A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a 

Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultásának bázisiskolája. 

 

2 éves, érettségi utáni felsőfokú szakképzés folyik: informatikai statisztikus és 

gazdasági tervező (OKJ szám: 55 481 02 0000 00 00). 13. évfolyamon: 14 fő, 

14. évfolyamon: 9 fő. 

A Szolnoki Főiskola mezőtúri fakultásának nyelvvizsgaközpontja megszűnését 

követően a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 
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Kollégium Origo nyelvvizsgaközpont engedélyt kapott, amelyet a Fasola 

Oktatási Bt. működtet. 

 

ECDL vizsgaközpont a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium. 

 

A főiskolán jelenleg akkreditált képzés nem folyik. A Gál Ferenc Hittudományi 

Főiskola (Szeged, 2012 –ben) megnyitotta Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

intézetét.  

 

A közoktatási feladatokat ellátó vegyes rendszer több problémától is feszített 

helyzetben van. Egyrészt folyamatosan csökken az önkormányzati oktatási 

intézmények tanulói létszáma, ezzel szemben folyamatosan növekszik a nem 

önkormányzatiaké. Másrészt feszültséget okoz a meglévő oktatási 

intézménykapacitás és a csökkenő gyermeklétszám. Harmadrészt fellelhetőek 

a kontraszelekciós hatások. 

 

Az oktatási humán infrastruktúrák jövőbeni racionális hasznosítása az 

önkormányzati stratégiai ingatlan portfolió egyik fontos eleme. 

 

6.6. AZ INTÉZMÉNY OKTATÁSI STRUKTÚRÁJA  
A Gál Ferenc Főiskola vonzáskörzetét 4 régió alkotja: Közép-Magyarország, 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld.  

A közoktatás/felsőoktatás, valamint a közigazgatás területén zajló és várható 

átrendeződések, strukturális változások nyomán a Gál Ferenc Főiskola 

átalakuló képzési és minőségpolitikájában a jövőben kardinális szerephez jut 

az agrárium és a vidékfejlesztés iránti elkötelezettség.  
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Mindehhez, valamint a kor igényeihez is igazodó felsőoktatás, felnőttképzés 

kialakítása érdekében a főiskola 2011. december 1-jétől Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Intézetet , majd 2012. szeptember 1-től Térségfejleszt ő 

Innovációs Központot  hozott létre Mezőtúron. Az intézmény a jelenlegi 

hitéleti, szociális és pedagógus képzései mellett a Mezőtúr városában 

létesítendő multifunkcionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési karán 

(telephelyén) új szakokkal, képzésekkel, programokkal kívánja bővíteni 

oktatási palettáját. A főiskola vidéki-térségi oktatási bázissá, közösségi térré, 

továbbá tudományos és nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező, 

versenyképes tudásközponttá szeretne fejlődni. A készülő komplex kari 

fejlesztési koncepció szerint, új és újszerű képzéseket, programokat tervez 

megvalósítani, és elsődlegesen a fenntartó filozófiájával is messzemenőkig 

egyező ökoszociális piacgazdaság eszméjét próbálja képviselni. 

 

A Térségfejleszt ő Innováció Központ  a magyar vidék felemelkedése, a 

magyar vidéki társadalom tagjainak megújulása, a vidéki szolgáltatások 

megszervezése érdekében hozzájárul az új típusú, modern vidékfejlesztés és 

–tervezés szellemi megalapozását, az ökoszociális piacgazdaság, a 

többfunkciós európai agrármodell kiépítését szolgáló, a környezeti, szociális, 

közösségi szolgáltatások szakmai, elméleti, tudományos ismereteinek, jó 

gyakorlatainak átadásához, a hagyományalapú tudástársadalom 

kialakításához, a hazai vidékfejlesztés társadalmasításához, a 

vidékkutatáshoz, a szakember-ellátottság javításához, a gyakorlati képzésen 

alapuló közösségi gazdálkodás megteremtéséhez, bemutató minta-

tangazdaságok létrehozáshoz. A leendő mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

kar a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat horizontális szervezeti struktúrájához 

illeszkedve a hálózatosodás támogatása jegyében együtt kíván működni a 

tudományos, szakmai és civil szervezetekkel, piaci szereplőkkel. 
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Szervezetünk alapvető feladata, hogy a kialakuló oktatási struktúra, a 

gyakorlatorientált képzések kialakítása, a megnyert projektek megvalósítása 

nagyban elősegítsék a szakmai és szociális kompetenciáinak fejlesztését. A 

Térségfejlesztő Innováció Központ a térség igényeihez igazodó 

szolgáltatásokat nyújt és rugalmas képzési megoldásokat kínál az intézmény 

jelenlegi és leendő hallgatói, oktatói, az intézménnyel kapcsolatban álló, 

továbbá a jövőben kapcsolatba kerülő munkaerő-piaci szereplők, a 

munkaadókat tömörítő regionális szervezetek, a foglalkoztatáspolitikában 

működő szervezetek számára. 

A Térségfejlesztő Innováció Központ a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 

Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által közzétett 3614/2012 sz. felhívás 

alapján „Szakmai Szaktanácsadási Központ” címet nyert a 2013. január 1.- 

2015.december 31-ig terjedő időszakra. 

6.7. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE AZ ÁGAZATI , 
SZAKPOLITIKAI KÖRNYEZET VONATKOZÁSÁBAN .  

A Gál Ferenc Főiskola minőségpolitikájában kardinális helyet foglal el az 

agrárium, a vidékfejlesztés iránti elkötelezettségünk. A vidék- és 

területfejlesztés valamint az oktatás területén jelentős változások zajlanak 

napjainkban, melyekkel intézményünk is szeretne lépést tartani.  

Magyarország Kormánya a 1074/2012 (III.28.) Korm. határozattal  a 

közelmúltban fogadta el a Vidékfejlesztési Minisztérium  által összeállított 

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020  dokumentumot. A Nemzeti Vidékstratégia 

és programjai kidolgozásának alapjául az Alaptörvényben és a 

Kormányprogramban foglaltak szolgálnak, összhangban a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Stratégiával, illeszkedve a kiemelt nemzeti stratégiai 

tervekhez  (például Széchenyi Terv, Széll Kálmán Terv, Semmelweis Terv, 

Magyary Terv, Külpolitikai Stratégia) és kapcsolódva további, már meglév ő 

átfogó és ágazati tervekhez és programokhoz  (például 3. Nemzeti 

Környezetvédelmi Program, az ennek részét képező Nemzeti 

Természetvédelmi Alapterv, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Országos 
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Területfejlesztési Koncepció, Energiastratégia, Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 

Nemzeti Erdőprogram).  

A stratégia 2020-ig terjedő időtávja egyrészt a benne foglalt nemzetstratégiai 

szintű célok megvalósítását szolgáló programok ütemezett végrehajtásához, 

másrészt az Európai Unió Európa 2020 Stratégiájához és a kapcsolódó, 2014-

2020 közötti programfinanszírozási időszakhoz illeszkedik. A Stratégia nemzeti 

programjai és intézkedései  így összességükben azt célozzák, hogy 2020-ig a 

vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban, illetv e a vidéki élet 

minőségében az érintettek számára is érezhet ő javulás  következzen be a 

vidék természeti tőkéjének megőrzése, lehetőség szerinti gyarapítása mellett. 

A Gál Ferenc F őiskola jelenlegi célpiacán  a Darányi Ignác Tervben, a 

Darányi Ignác Programban és a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiában 

megfogalmazott térségfejlesztő szerepet tudatosan felvállalva, kiemelten 

fontos szerepet tölt be. 

6.8. A INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ MEGYEI , RÉGIÓS 
FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK , KONCEPCIÓK , KOHERENCIÁK  

Az Európai Uniós csatlakozása, Jász-Nagykun-Szolnok megye számára 

elsősorban az infrastruktúrafejlesztés, azon belül kiemelten az árvízvédelem 

és környezeti infrastruktúra területén hozott látványos pozitív változásokat, 

melyek a megye élhetőségét nagymértékben javították, de gazdasága 

szerkezetét, teljesítményét kevésbé befolyásolták.  

A megyét nem érintették nagy, átfogó közlekedési infrastruktúrafejlesztések, 

Jász-Nagykun-Szolnok e tekintetben a sok kis beavatkozás és a 

minőségjavítás megyéje. A közútfejlesztések mindenekelőtt elkerülő 

szakaszok megépítését jelentik, melyek nemcsak az érintett belterületek 

környezeti minőségét javították nagymértékben, hanem elősegítették az 

átmenő forgalom gyorsabb áthaladását, javítva az érintett térségek 

közlekedési kapcsolatát, elérhetőségét. Az elkerülők többsége a 4. sz. főúton 

valósult meg, a közelmúltban Törökszentmiklósnál, Kisújszállásnál, jóval 

korábban Szolnoknál (új Tisza híddal). Nagyobb térséget tekintve 

megállapítható, hogy a 4. sz. főút szomszédos megyei szakaszán megvalósult 
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elkerülők megépítésével mind az M5-ös gyorsforgalmi út, mind Debrecen 

közúti elérhetősége javult valamelyest a megye középső térségeiből. Az 

elkerülők többsége összességében az M4-es autópályát fogják alkotni, így 

tényleges területfejlesztő hatásuk – az építés mozaikossága miatt – csak a 

teljes elkészülés után lesz észrevehető. A 31. és a 32. sz. főutak jászberényi 

szakaszának tehermentesítését szolgálja a két főút közös elkerülőjének 

megépítése, mely a jelenleg előkészítés alatt álló III. ütem kiépítésével válik 

teljessé. A korábban megépült M3-as autópálya érzékelhető változást 

eredményezett a megye (kiemelten a Jászság) észak-nyugati peremén. Ennek 

következménye, hogy Jászberény relatív pozíciója erősödött Szolnokhoz 

képest, illetve érzékelhető a Jászság egészének gazdasági erősödése is 

(különösen Jászfényszaru és Jászárokszállás).  

 
Az autópálya tehát olyan új vonatkoztatási rendszerbe helyezte e 

településeket, ahol azok budapesti (vagy akár nemzetközi) kapcsolatai sokkal 

jelentősebbek, mint a megyeszékhelyhez kötődő kapcsolat.  

A megyét elkerülő két autópálya, az M3-as és az M5-ös, jelentős nagytérségi 

és nemzetközi forgalmat tereltek el a megyéből, a megye ugyanakkor továbbra 

is megkerülhetetlen a nemzetközi-nagytérségi vasútforgalomban, mind 

személyszállítás, mind pedig cargo tekintetében. A vasútfejlesztések közül 

megvalósult a Budapest-Cegléd-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonal 

Szajol-Gyoma közötti szakaszának rehabilitációja, és jelenleg folyamatban van 

a Szolnok-Debrecen-Záhony vasútvonal rehabilitációja is, mely során 160 

km/h sebességűre fejlesztik a Szajol-Püspökladány közötti szakaszt az I. 

ütemben, várhatóan 2015-ig.  

A vasút logisztikai kihasználását jelenleg egy konténerátrakó – messze 

elmaradó mértékben a hálózati adottságokban rejlő lehetőségektől – biztosítja. 

Szolnok logisztikai pozíciójának erősítése szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű az új logisztikai ipari park átadása 2006-ban.  
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Az elmúlt időszakban hat településen történt városrehabilitáció (legnagyobb 

Szolnokon), ami nagyobb részt közterületrehabilitációt, kisebb részben köz- és 

vagy egyházi intézmények felújítását, építését jelentette.  

Leglátványosabb eredmények az árvízvédelemhez köthetők. A Vásárhelyi-terv 

továbbfejlesztési programjához kapcsolódóan 2009 nyarán a tiszaroffi, 2012 

nyarán a Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árapasztó tározókat adták át. Ezzel 

jelentősen növekedett a térség árvízi biztonsága. A program szintjén 

eltervezett kapcsolódó tájgazdálkodási rendszerek viszont sajnos nem 

valósultak meg, ugyanakkor a lehetőség nyitva maradt, mely lehetővé teheti a 

mezőgazdasági szerkezet alkalmazkodását a globális éghajlatváltozáshoz. A 

vízvisszatartás és az öntözés hiányosságai egyre komolyabban fenyegetik a 

megye – jelentős mértékben a mezőgazdaságra épülő – gazdaságát.  

A megye környezeti állapota egyértelműen javuló tendenciát mutat. Kiépült a 

regionális hulladékgazdálkodási rendszer, a korábbi települési hulladéklerakók 

többségét pedig rekultiválták, illetve rekultiválás alatt állnak.  

 

Azonban még mindig jelentős a lemaradás a szelektív gyűjtés és 

újrahasznosítás terén (a keletkező hulladéknak mindössze 2,5 %-át gyűjtik 

szelektíven). Jelentősen növekedett a szennyvízelvezető rendszerrel 

rendelkező települések száma és a hálózatra bekapcsolódott lakások aránya 

2000 és 2010 között mintegy a duplájára nőtt (2010-ben a bekapcsolt lakások 

aránya: 65,5%). Bár regionális szinten a legjobb eredménnyel büszkélkedhet a 

megye, ugyanakkor sok teendő van még, mert a rákötések aránya, valamint a 

közműolló mértéke jóval elmarad az országos átlagtól. Jelentős előrelépés 

történt a szennyezett területek felszámolásában is. A 20 településen előírt 

kármentesítési kötelezettségnek több mint fele elvileg már megvalósult. A 

megyében nincs (ugyan nem is volt) komoly környezetterhelést okozó ipari 

tevékenység, a főúti elkerülő utak kiépülésével a közlekedési eredetű 

levegőszennyezés negatív hatása is fokozatosan mérséklődik. Az Európai 

Unió által elfogadott Víz Keretirányelv (VKI) szerint 2015-re a víztestek 85%-

ánál el kellene érni a jó ökológiai állapotot, mely alól Magyarországnak és a 
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megyének is mentességre lesz szüksége 2027-ig. A Zagyva vize a megyében 

a legszennyezettebb. A legáltalánosabb probléma a tisztított szennyvizek, 

belterületi csapadékvizek bevezetéséből adódó tápanyag-tartalom túlzott 

megnövekedése, a természetes vízjárástól jelentősen eltérő vízjárások 

kialakulása, illetve a természet közeli parti zonáció (az ökológiai szempontokat 

figyelembe vevő fenntartási tevékenység) hiánya.  

 

A megye gazdaságának motorjai a Jászság észak-nyugati része illetve 

Szolnok térsége. Mindkét térség alapvetően a rendszer váltás előtti ipar 

bázisán fejlődött tovább: Jászságban az elektronikai ipar, míg Szolnokon és 

térségében (különösen Martfű, Törökszentmiklós) a járműipar, logisztika és a 

mezőgazdasághoz kapcsolódó ipari tevékenységek. Mezőgazdaság és 

kapcsolódó feldolgozóipar tekintetében Jászapáti, Karcag, Mezőtúr és 

Törökszentmiklós térsége egyaránt meghatározóak.  

 
A Tisza-tónak, a megye legfontosabb turisztikai vonzerejének relatív pozíciója, 

nemzetközi ismertsége a Balatonhoz és a Velencei tóhoz képest erősödött, a 

statisztikai adatok alapján azonban a megyében mégsem a Tisza-tó, hanem a 

két országos-nemzetközi ismertségű gyógyfürdő, Berekfürdő és Cserkeszőlő a 

vezető turisztikai vonzerő.  

A megye turisztikai fejlesztésének meghatározó elemei az új kerékpárutak, 

köztük kiemelkedő jelentőségű a Tisza-tó körül kiépült kerékpárút. 

A megyét érintően a legjelentősebb fejlesztési dokumentumok elsősorban az 

Országos Területfejlesztési Koncepcióban kiemelt térségként szereplő Tisza-

térséggel kapcsolatosan készültek. A hatályos OTK elhatározásaival 

összhangban a Tisza-térség fenntartható, integrált fejlesztését illetően a 

megye számára igen fontos, határon átívelő hatáskörű tervezőmunka folyt. E 

munka azonban a tervezés különböző szintjein elakadt, annak ellenére, hogy a 

beavatkozások elindításának halaszthatatlanságát kormányzati szinten sem 

vitatják: a térség fejlesztését tartalmazza a 2011-ben született Nemzeti 

Vidékfejlesztési Stratégia is.  
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Tisza stratégia megalapozása c. tervdokumentum a klímaváltozásnak erősen 

kitett térségek fejlesztését a vízgazdálkodás, a vidékfejlesztés és a térség 

motorját jelentő városok fejlesztésének összehangolására építi.  

A beavatkozásokat, a beruházás típusú fejlesztéseket és a szervezeti-

intézményi háttér fejlesztéseit egységes rendszerbe foglalja.  

A Tisza mente Integrált Területfejlesztési, Vidékfejlesztési és 

Környezetgazdálkodási Programjában szereplő átfogó és alulról építkező 

térségi fejlesztési javaslatok is máig fiókban vannak. A számos program és 

projekt integrációját biztosító elképzelések megvalósulásának legnagyobb 

gátja a vitathatatlanul szűkös források mellett az ágazati prioritású tervezés és 

fejlesztés, ami vízügyi kérdéssé degradálja a Tisza problematikát.  

A Tisza térségen belül kiemelendő a Tisza-tó térsége, melyet a korábban 

kiemelt üdülőkörzetként határozták meg a tervek. A térség közigazgatásilag 

szétszabdalt, négy megye peremterületén található és számos hátránnyal 

küzd, ugyanakkor számos gazdasági lehetőséggel rendelkezik.  

A területre elsőként mintegy tíz éve készült területrendezési terv, mely konkrét 

szerkezeti, területfelhasználási szintű javaslatokat, szabályokat határozott meg 

a térség egészének komplex fejlesztésére, ugyanakkor elfogadására már nem 

került sor. A 2005-ben készült Tisza-tó térség területfejlesztési koncepciójának 

igen fontos kiinduló megállapítása, hogy „a megindult fejlődésre tekintettel 

lehetőség van egy új, sajátos arculatú Tisza-tavi térség kialakulására”. A 

periféria helyzet miatt a térségnek nincs teljes értékű belső központja, a város-

vidék kapcsolatok a hagyományok szerint a peremeken lévő kisvárosok és a 

területen kívül lévő közép- és nagyvárosok felé irányulnak.  

A Komplex Tisza-tó Projekt (2008) célja a térségi vízpótlás és a jó ökológiai 

állapot eléréséhez szükséges vízi ökoszisztémák fenntartása, valamint a 

mezőgazdaság, a halászat és horgászat vízigényének biztosítása. A Tisza-

térség mielőbbi koncentrált fejlesztésének szükségességét jelzi, hogy a 

társadalmi és intézményi tőke gyengesége hatványozottan jelentkezik a 

megye északi és északkeleti részében, ahol a rendszerváltást követően a 

képzettek nagyarányú elvándorlása következett be és folyik mind a mai napig.  
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6.9. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LEHET ŐSÉGEI, ESZKÖZEI 
 

Mezőtúr kisváros gazdaságfejlesztési eszköztára jelentős mértékben 

forráskorlátozott. A helyi önkormányzat jelenlegi rendelkezésre álló 

gazdaságfejlesztési lehetőségei öt terület köré csoportosíthatóak: 

• A Mezőtúri Ipari Park befektetőbarát szolgáltatásai 

• A város turisztikai iparágának összehangolt fejlesztése 

• A városközpont funkcióbővítő fejlesztése 

• Oktatás, felnőtt lakosság átképzésének támogatása (Gál Ferenc 

Főiskola) 

• A megújuló energiaforrások lehetőleg minél magasabb fokú 

kihasználása 

Swot analízist végeztünk a helyi gazdaság fejlesztés kezdeményezése 

érdekében. 
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SWOT analízis 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
• Kedvező természeti adottságok, 

viszonylag romlatlan  természeti 
környezettel- és védett természeti 
értékekkel; 

• Kedvező közlekedésföldrajzi elhelyezkedő 
fővasútvonallal és főútvonallal, észak-
déli tranzit szereppel; 

• Folyóvízek által alkotott zöldfolyosó, 
természetvédelmi területekkel és gazdag 
holtág rendszerrel; 

• Erős identitástudat, kötődés és az 
együttműködés kezdeti jelei; 

• Gyógyvíz minősítésű termálvízkincs; 
• Jó minőségű termőföld, jelentős 

agrártermelési hagyományokkal és 
külterületi gazdasági bázisokkal; 

• Jelentős feldolgozóipari kapacitások és az 
ipari termelés hagyományai; 

• Ipari Park; 
• Kiépített humánszolgáltatások, 

iskolavárosi jelleg középfokú oktatási 
intézményi kínálattal és főiskolai központi 
szerepkörrel; 

• Speciális és hagyományos túri 
fazekasság; 

• Meghonosított, visszatérő kulturális 
kínálat és művészeti rendezvények; 

• Jelentős építészeti- és kultúrális örökség; 
• Mezőtúr, mint fejlődést generáló kistérségi 

központ széleskörű szolgáltató bázissal; 
• Kibontakozó civil szféra; 
• Település szintű fejlesztési elképzelések; 

 

• Külső, belső elérhetőség alacsony 
színvonala és a települések vasúti 
összeköttetésének hiányosságai, 
beleértve a településközi kerékpárút 
hiányát is; 

• Ár-, belvíz- és aszály veszélyeztetettség; 
• A Hortobágy-Berettyó mezőtúri 

szakaszának elszennyeződése és a 
holtágak rehabilitációjának hiánya; 

• Mozaikos szerkezetű mezőgazdasági 
földterület; 

• A tanyavilág felszámolódása és a többi 
külterületi infrastruktúra romló állapota; 

• Alacsony megtartó képesség; 
• A gazdaság kedvezőtlen szerkezete, kis 

birtokméret, alacsony jövedelmezőség- és 
foglalkoztatás képesség; 

• Alacsony vállalkozói aktivitás, sok 
kényszervállalkozás; 

• ▪Az ipari park alacsony színvonalú 
hasznosítása; 

• A termálvízkincs nem kellő és komplex 
hasznosítása; 

• Nem működő élelmiszeripari kapacitások; 
• Nem kellően hasznosított iparterületek; 
• A volt mezőtúri laktanya hasznosításának 

megoldatlansága és a Kilián lakótelep 
állapotromlása; 

• Környezet szennyezés- és balesetveszély 
növekedése Mezőtúron a 46-os főút 
elkerülő szakaszának hiánya miatt; 

• Alacsony színvonalú tőkevonzó képesség; 
• Képzett és fiatal munkaerő elvándorlása; 
• Jelentős számú inaktív lakos, magas 

munkanélküliség, nem piacképes 
képzettség, elöregedő lakosság; 

• Súlyosbodó szociális- és morális 
problémák, a cigányság társadalmi 
problémáinak növekvő hatása; 

• Alacsony erdősültség; 
• Az oktatási, szociális és egészségügyi 

intézmények romló műszaki állaga; 
• Humán típusu kötelező önkormányzati 

feladatok ellátásának nehézségei; 
• Együttműködési hajlandóság alacsony 

szintje a települések között és a helyi 
gazdaságban; 

• Információ és információáramlás 
hiányosságai; 

• Korlátozott saját fejlesztési forrás és 
alacsony adszorpciós képesség; 
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SWOT analízis folytatás 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Megközelíthetőségi viszonyok 
korszerűsítése; 

• Árvíz- és belvízvédelmi infrastruktúrák 
fejlesztése; 

• Agrár és vidékfejlesztés, különös 
tekintettel a vizes táj előnyeinek 
sokoldalú hasznosítására és az 
erdőfelületek növelésére;  

• A rizs, zöldség és gyümölcstermesztés 
tájökológiai fejlesztése; 

• Mezőgazdasági termékek 
feldolgozottsági fokának  növelése, 
különös tekintettel a vetőmagfélék- illetve 
a zöldségfélék termelésére alapozott 
teljes körű feldolgozás és értékesítés 
feltételeinek megteremtésére; 

• A szomszédos térségekkel 
idegenforgalmi, turisztikai hálózat 
kiépítése; 

• Környezetvédelmi problémák kezelése; 
• Vállalkozásfejlesztés és ipari park 

hasznosítása; 
• Munkahelyteremtés; 
• Termálvizkincs hatékonyabb 

hasznosítása; 
• Adatbázisok és információsrendszerek 

korszerűsítése; 
• Oktatás-, egészségügy-, szociális- és 

kulturális intézményrendszer 
infrastruktúrájának fejlesztése; 

• Képzési struktúra és a minőség 
fejlesztése; 

• EU ismeretek oktatása közép és 
felsőfokon; 

• A tudásalapú társadalom és a gazdaság 
változó igényeihez való alkalmazkodás; 

• Tájspecifikus turisztikai adottságok 
hasznosítása; 

• Építészeti örökség védelme és kulturális 
hagyományok ápolása; 

• Adszorpciós képesség növelése; 
• Együttműködési hajlandóság fokozása; 
• Kistérségi marketing akciók; 
• A fejlődéshez szükséges programozási 

dokumentumok kidolgozása; 

• Nehezen hozzáférhető EU és hazai 
támogatási források; 

• Nem növekszenek a speciális ismeretek; 
• A megközelíthetőségi viszonyok 

korszerűsítése időben eltolódik; 
• Az ipari park hasznosítása nem javul; 
• Termálvízkincs idegenforgalmi 

hasznosítására továbbra sem lesz 
pályázati lehetőség; 

• Vállalkozói hajlandóság nem javul, a 
jövedelmek nem növekednek; 

• A saját fejlesztési források volumenei 
stagnálnak, az abszorpciós képesség nem 
javul; 

• A megtartóképesség tovább romlik, a 
kistelepülések kiüresednek,  

• A munkahelyek száma nem növekszik, a 
demográfiai feszültségek megoldatlansága 
és tendenciózus felerősödése folytatódik; 

• Szélsőséges időjárási viszonyok hatása 
növekszik; 

• Együttműködés helyett rivalizálás alakul ki 
a települések, kistérségek között; 

• A felerősödő regionalizmus miatt nem 
összehangolt és párhuzamos fejlesztések; 

• A termőtalajok másodlagos 
szikesedésének továbbterjedése; 

• Tájhasznosítási váltások és módok 
elterjedésének nehézségei; 

• A fejlődés programjai nem kerülnek 
kidolgozásra; 
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Mezőtúri Ipari Park teljes körű hasznosítása nem történik meg. Jelentős és 

kihasználatlan gazdasági célú ingatlanok hasznosítása nem történik meg.  

A képzési kínálat részlegesen nő minden szinten, gyakorlat-orientáltabbá válik, 

próbál igazodni a piaci igényekhez. Néhány alsó- és középfokú oktatási 

intézmény korszerűsítése megtörténik, kísérlet történik a térségi képzési 

központ létrehozására, de ez nem vezet teljes sikerre. A távoktatás és a 

távmunka nem gyökeresedik meg a térségben. 

A térségben megvalósulnak a szociális infrastruktúra korábban jelzett 

fejlesztései, a további igények kielégítésére már nincs mód. Létrejön és 

működik az egészségügyi társulás. A sürgősségi ellátás és az ügyeleti 

rendszer megvalósul, a rendelők korszerűsítése elmarad. 

A közlekedési elérhetőség némileg javul. Néhány vállalkozás kiemelkedő 

sikereket ér el, beruház és fejlődik. A kényszervállalkozások aránya nem 

csökken. Megmarad a szolgáltatási szektor dominanciája, ami fokozza a 

munkaerő hasznosításának jelenlegi részlegességét és 

kiegyensúlyozatlanságát. A munkanélküliség, a társadalmi kirekesztettség a 

fiatal képzett munkaerő elvándorlása növekszik. A térszerkezeti különbségek 

tovább fokozódnak.  

A mezőgazdaságban módosul ugyan a művelési ágak szerkezete, de ebben 

nem lelhető fel a környezetbarát, fenntartható fejlődés vizes élőhelyek 

hasznosításának vonulata. A hungarikumnak számító rizs ágazat változatlanul 

nem bontakozik ki. A térségben lévő feldolgozó kapacítások továbbra sem 

szolgálják teljes körűen a feldolgozottsági fok növelését. Az agrár és 

vidékfejlesztési támogatási források elnyerésének volumene nem növekszik.  

Az idegenforgalomban sem hasznosul kellő képpen sem a táj nyújtotta sajátos 

és egyedül álló adottság. Nem történik meg a Hortobágy-Berettyó és a 

holtágak rehabilitációja. A teermálvízkincs hasznosítása továbbra sem hoz 

áttörő eredményt. Bővülnek ugyan a szálláshelyek és szolgáltatások, de csak 

alacsony szintű színvonal emelkedés figyelhető meg. Néhány százalékkal nő a 

térségbe látogató turisták száma, tartózkodási ideje és pénzköltése.  

 

A szezon meghosszabbítása nem valósul meg. Elmaradnak a biztonságot 

szolgáló fejlesztések.  
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A roma programok megvalósítását kiemelten támogatja az EU és a kormány, 

így ezen a területen bizonyos fejlődési előjelek figyelhetőek meg.  
 

Az információáramlás és a kistérségi adatbázis létrehozása továbbra sem 

megoldott. Az elvándorlás nem mérséklődik, így akkuttá válik a 

generációváltást megalapozó képzett munkaerő hiánya.  
 

A partnerségek helyett a kiszámíthatatlan térségi érdekütközések erősödnek 

fel és fokozódik a települések közötti rivalizáció, különösem Mezőtúr és 

Túrkeve városok között. A többcélú együttműködésben rejlő racionalizálási 

lehetőségek nem hasznosulnak a települések önös érdekei miatt. A két város 

fejlődik, a kistelepülések elmaradása fokozódik, azaz ennek a fejlődésnek 

igazából kistérségi kihatásai nincsenek. A települések jelenlegi súlyos 

egyenlőtlensége megmarad és e miatt nem sikerül a kistérséget körülvevő 

fejlődő centrumokkal való együttműködési lehetőségek hasznosítása. 
 

A fenntartható terület-, a gazdaság-, és a vidékfejlesztés bizonyos 

vonatkozásaiban pozitív előrelépések történnek meg, de ezekre jellemző, hogy 

hatásuk nem integrált, hanem csak egy-egy részterületet érint, azaz nem 

érvényesül az egyes fejlesztések térségi multiplikátor hatása. A különböző 

típusú fejlesztések között egymást erősítő kapcsolat nem jellemző. Emiatt egy 

megosztott a fejlődés valósul meg komplex hatások nélkül, ezért a felzárkózás 

más fejlettebb térségekhez csak és kizárólag részleges lehet. 

A környezetvédelmi- és az elérhetőséget javító fejlesztések igen erősen 

hatnak a helyi gazdaság fejlődésére és ez bizonyos vonatkozásban fordítva is 

igaz. A megközelítési viszonyok fejlesztésének további igen lényegi hatása 

abban rejlik, hogy elősegíti a határok kitágítását, azaz a partnerség 

feltételeinek megteremtését. 

A humán infrastruktúra és ezen belül a képzési-, egészségügyi- és szociális 

fejlesztések növelik a lakosság életminőségét, élettartamát, amely számtalan 

hatással bír, de ezek közül a képzett munkaerő megtartása kulcsfontosságú. 

A településkép javítása nem csak az idelátogatók miatt fontos és, hanem 

pozitívan befolyásolja az itt élők megélhetési esélyeit és az identitástudat 

erősítését.  
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Az itt gyökeret verő, fiatal- és szakképzett munkaerő a jövő záloga lehet, 

amely megalapozhatja a versenyképesség fokozásával az életminőség 

javulását.  

A többcélúság kiterjesztése és a civil szervezetek önkormányzati feladatok 

végrehajtásába való bevonása a racionális fejlődés fontos mérföldkövévé 

válhat. A közösségfejlesztés szintén hozzájárul a települések összefogásának 

erősítéséhez és fejlődésük elősegítéséhez.  

A képzettségi szint növelése a többszintű adottságokra alapozva gyorsíthatja a 

fejlődést és minden egyéb lehetőség hasznosításával diákvárosokból, diák 

térség jöhet létre.  

A cigány programok folytatása, főként Mezőtúron és Túrkevén segítheti e 

zömében hátrányos helyzetű réteg beilleszkedését, a társadalmi feszültségek 

csökkentését. 

Az kistérség településeinek, valamint a szomszédos több régiót átívelő 

együttműködések való váltása a fejlődés meghatározó fontosságú tényezője.  
 

A fentiek szerint a remélt jövő az ÉLHETŐ– KIEGYENSÚLYOZOTT – 

EGYÜTTMŰKÖDŐ jelzőkkel prognosztizálható.  
 

ÉLHETŐ, mert fejlődése és felzárkózása érdekében megteremti a többelemű, 

egymás lehetőségeit segítő kapcsolatokat Mezőtúr, valamint Túrkeve 

irányában úgy, hogy hasznosítja Mezőtúr központi-, és Túrkeve hídfőállás 

jellegű lehetőségeit a szomszédos térségek közötti együttműködésben. Ezzel 

egy kisvárosias- kistérségben újszerű kapcsolatok épülnek ki a két város és a 

három kistelepülés között.  
 

KIEGYENSÚLYOZOTT , mert fontosnak tartja a kivételes természeti 

adottságaiban rejlő még lappangó kincsek hasznosítását, az 

idegenforgalomban meglévő lehetőségek bővítésével, a mezőgazdaságban, 

újabb iparágak meghonosításával, mindezekkel megteremtve a társadalmi 

fejlődés által kínált többirányú lehetőségeket. 
 

EGYÜTTMŰKÖDŐ, mert fontosnak tartja a partnerség megteremtését, nyit a 

kistérség határain túlra és rendezi a többcélú, egyenlő esélyeket biztosító 
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belső együttműködéseket a fenntartható fejlődés figyelembevételével, az 

élethosszig tartó tanulás eszméje alapján. 
 

A térség jövőképe stratégiailag négyszintű rendszerben realizálható. A 

„megálmodott” jövőkép, átfogó célokon keresztül - 1. szint; Prioritásokon 

(rangsorolt stratégiai célok) – 2. szint; stratégiai alprogramok – 3. szint; 

intézkedések (operatív programok) – 4. szint szerint vezethet eredményes és 

kitűzött fejlődési pályára. 
 

A térség prominens személyiségeinek, a program kidolgozásában 

közreműködő szakértőknek, valamint az egyes ágazatok meghatározó 

szereplőinek (mintegy 80 cég és intézmény) operativitási szempontból is 

kinyilvánított véleménye alapján készült el a célpiramis. 
 

A jövőkép valóra váltása az átfogó célok teljesülésével lehetséges. A 

véleményt formálók kategorikusan és egységesen jelöltek meg egy specifikus 

célrendszert. Ebben helyet kapott a humán-, gazdasági-, infrastrukturális 

potenciálok fejlesztése és a foglalkoztatottság növelése, az életminőség 

lehetséges javítása, a kistérség hosszú távú versenyképességének növelése, 

mert szinte mindenki úgy ítélte meg, hogy ezen célok komplex érvényesítése 

döntő fontosságú lehet az új kistérség fejlődésében. 
 

Az átfogó célok stratégiai célok rangsorolt rendszerében válthatóak 

valóssággá, vagyis a valóság szintjén az elsődleges szempontok segíthetnek 

egy fejlődési pálya leírásában.  

Úgy ítéltük meg, hogy öt prioritás állítható fel – figyelemmel a több szintű hazai 

programrendszernek történő megfelelés és a térségi sajátosságok 

figyelembevételére – ezek: az adottságokra alapozott gazdaság fejlesztés; az 

agrár- és vidék-fejlesztés; a humán erőforrások fejlesztése; a környezet 

fejlesztés és az együttműködések erősítése. Az elsődleges szempontok 

minden esetben csak és kizárólag egymás mellé helyezhetőek el, mivel igen 

bonyolult és komplex a közöttük lévő összefüggés rendszer.  

 



Gál Ferenc Főiskola - Mezőtúr    
 

KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG  121 

VII. KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG  

KÉPZÉSI PORTFOLIÓ, SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉS ÉS BÁZIS, FELNŐTTKÉPZÉS, 
KÉPZÉSI EREDMÉNYESSÉG, KÉPZÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG, NEMZETKÖZI 

DIMENZIÓ, TEHETSÉGGONDOZÁS 
 

A Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete 2012. 

február 1-től indította el felnőttképzési tevékenységét. 

7.1. ENGEDÉLYEZETT FELNŐTTKÉPZÉSEK  
 

Aranykalászos gazda  OKJ száma: 33 621 02 0100 31 01 

Hulladéktelep-kezelő OKJ száma: 33 853 01 0000 00 00 

Méhész OKJ száma: 31 621 05 0000 00 00 

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő: OKJ száma: 31 521 11 0100 31 06 

Mezőgazdasági vállalkozó OKJ száma:54  621 02 0100 31 01 

Targoncavezető  

(meglévő OKJ végzettség mellé) OKJ száma: 31 582 06 0010 31 02 

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés 

 

A mezőgazdasági képzések tekintetésben a VM Kelet-magyarországi Agrár-

szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal 

(Jánoshalma) kötöttünk együttműködési megállapodást abból a célból, hogy a 

képzésen résztvevők vissza tudják igényelni a költségeket a Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Hivataltól. 

 

A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés és vizsgáztatás bejelentés 

köteles tevékenység, melynek követelményeiről külön jogszabály rendelkezik. 

A tevékenység végzéséhez szükség certificatet a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állítja ki.  
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Szakképesítés megnevezése: Aranykalászos gazda 
 

A szakképesítés OKJ száma: 33 621 02 0100 31 01 

A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után) 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 
 

Az Aranykalászos gazda szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző 

leírása: 
 

Talaj-előkészítést, vetést végez 

A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el 

Növényápolást végez 

Termékhez, terményhez jut 

Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat lát el 

Tartástechnológiai feladatokat lát el 

Állatot takarmányoz 

Állatjólléti és -higiéniai feladatokat lát el 

Állatot szaporít 

Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez 

Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el 

Kereskedelmi tevékenységet végez 

Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez 

Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet 

Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytat 
 

Az Aranykalászos gazda képzés megkezdésének szükséges feltételei:  
 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 

mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést 

előkészítő évfolyam keretében is. 
 

vagy 
 

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 
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Szakmai követelménymoduljai: 
 

2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 

2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás 

2206–06 Környezet-, tűz- és munkavédelem 

2211-06 Állattartás I. 

2222-06 Növénytermesztés I. 

2718-06 Kertészet 

2716-10 Növénytermesztés II. 

2717-10 Állattartás II. 
 

Szakképesítés megnevezése: Hulladéktelep-kezelő 
 

A szakképesítés OKJ száma: 33 853 01 0000 00 00 

A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után) 

Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
 

A Hulladéktelep-kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző 

leírása: 
 

Biztosítja a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 

Biztosítja az üzemeltetési feltételeket 

Minősíti vagy minősítteti a beérkező hulladékokat EWC-kód alapján 

Intézkedik a hulladékok kezelésének módjáról (feldolgozás, tárolás) 

Ellenőrzi a hulladékok kezelésének folyamatát 

Gondoskodik a hulladékok elszállításáról (értékesíthető és nem hasznosítható 

anyagok) 

Gondoskodik a technológiai mérések és a monitoring-vizsgálatok elvégzéséről 

Elvégzi az adminisztrációs feladatokat 

Kapcsolatot tart a partnerekkel 

Részt vesz a rekultivációs munkákban 
 

A Hulladéktelep-kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:  
 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 

mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra 

meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a 

szakképzést előkészítő évfolyam keretében is. 
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vagy 
 

Szakmai követelménymoduljai: 

1233-06 Hulladéktelep-kezelő feladatok 
 

Szakképesítés megnevezése: Méhész 

A szakképesítés OKJ száma: 31 621 05 0000 00 00 

A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után) 
 

A Méhész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 

Alkalmazza a humánegészségügyi előírásokat 

Betartja a méhegészségügyi előírásokat 

Beszerzi a tevékenységhez szükséges eszközöket 

Berendezi a kaptárt időszaknak megfelelően 

Fenntartja az állomány termelőképességét 

Méhlegelőt biztosít 

Vándorol a kaptárakkal 

Kinyeri a méhészeti termékeket 

Értékesíti a méhészeti termékeket 

Méhanyákat nevel 
 

Bemeneti kompetenciák: - 
 

Az 31 621 05 0000 00 00 azonosító számú, Méhész megnevezésű 

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak: 
 

1624-06 Méhészet kialakítása és alapvető teendői 

1625-06 Méhészeti szakmai feladatok  
 

Szakképesítés megnevezése: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 
 

A szakképesítés OKJ száma: 31 521 11 0100 31 03 

A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után) 
 

A Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítés munkaterületének 

rövid, jellemző leírása: 
 

Elvégzi az adminisztrációs feladatokat 
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Ellenőrzi a munkaterületet 

Előkészíti a munkadarabot 

Beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket 

Elvégzi a hegesztést 

Elvégzi a vágást 

Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét 

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

A Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés megkezdésének szükséges 

feltételei:  
 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 

mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő 

évfolyam keretében is. 
 

vagy 
 

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség:  

 

Az 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak: 
 

0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) 

0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

feladatok 

6361-11 Gépészeti alapozó feladatok 

6365-11 Hegesztés előkészítő és befejező műveletei 

0246-11 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok 
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Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági vállalkozó 
 

A szakképesítés OKJ száma: 54 621 02 0100 31 01 

A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után) 
 

A Mezőgazdasági vállalkozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző 

leírása: 

Talajelőkészítést, vetést végez/végeztet 

A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát/láttat el 

Növényápolást végez/végeztet 

Termékhez, terményhez jut 

Tartástechnológiai feladatokat lát/láttat el 

Állatot takarmányoz/takarmányoztat 

Állatot szaporít 

Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát/láttat el 

Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez 

Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el 

Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez 

Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat 

Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet 

Közúti közlekedés szabályait, műszaki előírásokat ellenőriz 

Természetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzi 

Rendvédelmi-rendészeti feladatokat lát el 

Rendészeti munkában pszichológiai ismereteket alkalmaz 

Agrár-környezetgazdálkodást végez 

Alternatív jövedelemszerzési tevékenységeket folytat 

Kapcsolatot tart a környezetével 
 

A Mezőgazdasági vállalkozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:  

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 

mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést 

előkészítő évfolyam keretében is. 
 

vagy 
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Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség. 
 

Szakmai követelménymoduljai: 
 

2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 

2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás 

2206–06 Környezet-, tűz- és munkavédelem 

3112–08 Mezőgazdasági alapismeretek 
 

Meglévő könnyűgépkezelő vagy nehézgépkezelő OKJ bizonyítvány mellé 

kiegészítő képzés (kék színű OKJ bizonyítvány) 
 

OKJ 31 5256 02 Könnyűgépkezelő 

OKJ 31 5256 03 Nehézgépkezelő 

vagy 
 

újabb targoncavezető, emelőgépkezelő, földmunkagépkezelő bizonyítvány 

mellé (kék színű OKJ bizonyítvány) 
 

OKJ 31 582 06 0010 31 05 Targoncavezető 

OKJ 31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető 

OKJ 31 582 06 0010 31 01 Emelőgépkezelő 

OKJ 31 582 06 0100 31 01 Emelőgépkezelő (kivéve targonca) 

OKJ 31 582 06 0010 31 04 Földmunka rakodó és szállítógépkezelő 

OKJ 31 582 06 0100 31 04 Földmunka rakodó és szállítógépkezelő 
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7.1.1. 2012. évben lebonyolított feln őttképzések 

 

7.1.1.1.Tűzvédelmi szakvizsga 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet távoktatási formában szervezte 

meg a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő kötelező 3 órás konzultációt és a 

szakvizsgát. 
 

Időpont: 2012. április 27. 

Részvevők száma: 26 fő. 

Foglalkozási munkakörök: 

Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát 

végzők. 
 

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely 

időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 

100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás 

körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 
 

Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását 

végzők.  
 

A képzést, vizsgáztatást és a vizsgáztatáshoz kapcsolódó adminisztrációt a 

„45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett 

foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 

oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga, részletes szabályairól” 

rendeletben leírtak szerint végeztük.  
 

Sikeresen vizsgázók száma: 26 fő. 

 
7.1.1.2. Aranykalászos gazda OKJ képzés 

Az aranykalászos gazdaképzést a jánoshalmi VM Kelet-magyarországi Agrár-

szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

konzorciumi partnereként indítottuk. 
 

Képzés ideje: 2012. november 9. – 2013. február 09. 

Részvevők száma: 22 fő. 

Szakvizsgák időpontja: 2013. február. 25-26-27. 
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7.1.2. 2013. évi képzési terv 

Tervezett képzések 

Tanfolyam 
megnevezése 

Időtartama 
Tervezett tanfolyam kezdési 

időpontja 
Tűzvédelmi szakvizsga 
(szakmánként) 

távoktatás 2013.04.01. 
 

Napenergia hasznosító 
berendezések szerelése, 
beüzemelése és 
szervizelése 

96 óra 2013.04.22. 

Mérnökök szabadon 
választott továbbképzése 

4 óra 
 

2013.05.05. 
 

Aranykalászos gazda 
OKJ szám: 
33 621 02 0100 31 01 

távoktatás 2013.08.05. 
 

Méhész  
OKJ szám: 
31 621 05 0000 0000 

távoktatás 2013.08.05. 
 

Pasztorális tanácsadás 
és szervezetfejlesztés 
(MA) levelező szak 

levelező 2013.09-től 

 

7.2. SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉS ÉS BÁZIS HELYEK , POTENCIÁLIS 
PARTNEREK  

A Gál Ferenc Főiskola a szakmai gyakorlat rendszerét a jelenleg futó 

munkaerő-piaci kompetenciaelvárások feltárására irányuló kutatás eredményei 

alapján kívánja a jövőben kiépíteni, a vállalati elvárásokkal szoros összhangba 

hozni. A szakmai gyakorlat átalakítása több lépcsőben történt.  

• unikális szakmai gyakorlati rendszer alapjainak lerakása, amely 

többszintű, tartalmilag a munkaerő-piaci kompetencia-elvárásokhoz 

igazított szakmai gyakorlatot. E rendszer egymásra épülő szintjei 

biztosítják majd a Képzési Kimeneti Követelményekben meghatározott 

és a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák megszerzését az alábbi 

szinteken: 

• szakmai kompetenciák részterületeire koncentráló 

szaklabor/kabinet/tanműhelyi gyakorlat, 



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

130 KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG 
 

• elméleti és gyakorlati ismeretek vállalati alkalmazását biztosító 

vállalkozásoknál, szervezeteknél letöltött gyakorlat, 

• konkrét vállalat szakmai tevékenységének megismerésére és abban 

történő aktív részvételre irányuló komplex, összefüggő vállalati 

szakmai gyakorlat. 

 

A szakmai gyakorlat infrastrukturális és humánerőforrás feltételeit a Gál 

Ferenc Főiskola partner szervezeteivel együtt biztosítja az alábbiak szerint: 

 

A szakmai gyakorlat célja, hogy a leendő alapképzési szak alapvető 

tevékenységelemeit a kontaktórákon kívül, szimulált szakmai környezetben, 

szakemberek által irányítottan végezzék el. Ennek helyszínét az intézmény 

kívánja biztosítani. terveink között szerepel, hogy minden szak rendelkezzék 

olyan szakspecifikus szaklaborral, kabinettel vagy tanműhellyel, amelynek 

infrastruktúrája folyamatosan fejleszthető.  

 

A fejlesztés finanszírozási forrásai: EU-pályázat, szakképzési hozzájárulás, 

vállalkozások által rendelkezésre bocsátott segédanyagok, saját forrás. A 

szakmai gyakorlatok során a hallgatók tevékenységének irányítását belső és 

külső forrásból próbáljuk majd biztosítani. 

 

Az intézményben oktatói, tanári, szakoktatói munkakörben vállalati, vállalkozói 

szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkező kollégák dolgoznak majd, akik 

képesek lesznek a hallgatók szakmai gyakorlatának irányítására. Ennek 

hiányában vagy speciális téma esetén külső szakembert kérünk fel. 

 

A vállalkozásoknál és nonprofit szervezeteknél letöltendő szakmai gyakorlatok 

feltételeinek biztosítása érdekében szakmai gyakorlóhelyi hálózat 

létrehozására, bázis gyakorlóhelyek kialakítására került sor. A szakmai 

gyakorlóhelyi hálózathoz tartozó szervezetek e rendszer kialakítása előtt 

remélhetően az együttműködési megállapodás alapján, vagy alkalmi jelleggel 

fogadják a hallgatókat és biztosítják a gyakorlat tárgyi és személyi feltételeit. 

Az új rendszerben törekszünk majd arra, hogy hallgatóink olyan szakmai 
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gyakorlóhelyeken dolgozzanak, amelyek hosszú távú együttműködési 

megállapodás keretében is vállalják a feltételek biztosítását. 

 

Az új szakmai gyakorlati rendszernek megfelelő, tartalmilag is megújított 

együttműködési megállapodások megkötése folyamatban van. A bázis 

gyakorlóhelyek olyan vállalkozások lesznek, amelyekkel az elvárt 

kompetenciák elérését mindig aktívan és hatékonyan támogatják.  

 

A mentori tevékenység célja, hogy segítse a főiskolával együttműködő 

szervezeteknél folytatott (külső) szakmai gyakorlatok főiskolai 

követelményrendszer szerinti eredményes lebonyolítását, különös tekintettel a 

hallgatói kompetenciák fejlesztésére, a szakképzési sajátosságok, valamint az 

egyes alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiben 

megfogalmazott elvárások figyelembe vételével.  

 

A mentorok a szakmai gyakorlat helyszínét biztosító vállalkozásoknál 

személyesen győződnek majd meg a szakmai gyakorlat feltételeinek 

meglétéről, a gyakorlatfelelősi feladatot ellátó személlyel szoros kapcsolatot 

fenntartva tényleges tapasztalatot szerezhetnek az adott szervezet 

adottságairól, a gyakornokok kiválasztásának sajátosságairól, a hallgatók 

beilleszkedését és szakmai fejlődését elősegítő vállalati módszerekről és 

lehetőségekről, a hallgatói gyakorlatok főiskolai gyakorlati tájékoztatóban 

foglalt elvek, követelmények és kompetencia-elvárások szerinti 

lebonyolításáról. 

 

A patrónusi tevékenység célja, hogy a főiskolával együttműködő 

szervezeteknél folytatott, kompetenciák megszerzését célzó szakmai 

gyakorlatok hatékonyságát növelje azáltal, hogy a patrónus (vállalati 

szakember) a gyakorlatfelelősnél nagyobb felelősséggel és hatáskörrel 

irányítsa, koordinálja és ellenőrizze a hallgató tevékenységét. A patrónusok 

feladataikat a munkahelyi vezető irányításával, a főiskola szakembereivel 

(gyakorlatszervező, főiskolai mentor) együttműködve végzik majd. A 

patrónusok ismerik a szak tantervben előírt gyakorlati rendszerét, javaslatokat 
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tesznek annak korszerűsítésére. Részletesen ismerik a szak gyakorlati 

tájékoztatóját, különös tekintettel a szakmai gyakorlat tartalmára, szakmai 

követelményeire, kompetenciafejlesztési feladataira, valamint a szakmai 

gyakorlatot biztosító gazdálkodó szervezet gyakorlatok lebonyolításával 

összefüggő feladataira. Kapcsolatot tartanak az illetékes főiskolai 

kontaktszemélyekkel, egyeztetik a főiskolai gyakorlati tájékoztató szerinti 

gyakorlat megvalósításának lehetőségeit, a gyakornok számára programot 

állítanak össze és annak megvalósítását folyamatosan segítik.  

A jelenlegi tervek szerint a szakmai gyakorlat szervezése, lebonyolítása és 

ellenőrzése az intézményben egységes elvek alapján az alábbiak szerint 

történik: 

• A szakmai gyakorlat szervezése a gyakorlatszervezői munkakört ellátó 

személy feladata; 

• A szakmai gyakorlat annak jellegétől függően szaklaborban, 

tanüzemben, tangazdaságban, kabinetben, a Gál ferenc Főiskola 

szakmai gyakorlóhelyi hálózatához tartozó vállalkozásnál, 

intézménynél, bázis gyakorlóhelyen, illetve egyéb, a 

szakfelelős/tanszékvezető által engedélyezett helyen tölthető le, 

• A szakmai gyakorlat lebonyolítását mentorok segítik, a mentorálási 

tevékenységet végző személyt a szakfelelős tanszék vezetője jelöli ki. 

A bázis gyakorlóhelyeken a hallgatók munkavégzését patrónusok 

segítik; 

• A szakmai gyakorlat szabályozása a szakmai sajátosságok figyelembe 

vételével a szaktanszékek által elkészített és nyilvánosságra hozott 

„Szakmai gyakorlati tájékoztatóban” történik; 

• Szakmai gyakorlat szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése és 

értékelése céljából a következő dokumentumok használata kötelező : 

szakmai gyakorlati tájékoztató, együttműködési megállapodások 

(általános és bázis gyakorlóhelyi), gyakorlóhelyi adatbázis, gyakorlati 

beosztás, fogadónyilatkozat, jelenléti ív, gyakorlati igazolás, gyakorlati 

napló, gyakorlati ellenőrzési napló, mentori jelentés, patrónusi 

értékelés, stb. 
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A fejlesztés során nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai gyakorlat értékelésen 

alapuló innovációjára. Az értékelés módszerei: mélyinterjú a kiemelt szakmai 

gyakorlóhelyek vezetőivel, nemzetközi szintű „jó gyakorlat keresése”, szakértői 

tevékenység, komplex értékelés (tanulmány). Az új gyakorlati rendszerben a 

korábbi, alapvető kompetenciák elérésének feltárását célzó informálódás 

mellett az értékelés új formáit vezetünk be (mentori jelentés, patrónusi 

értékelés, stb.). 

 
Lehetséges potenciális együttműködő szervezetek 

Cég név  Profil  
Agrohíd Kft. (Mezőtúr) Autó alkatrészgyártás, szerelés 

Kite Mezőgazdasági Szolgáltató és 
Kereskedelmi Zrt., (Nádudvar, Mezőtúri 
telephely) 

Technológiai fejlesztés 
komplex növénytermesztési technológiák 
kialakítása. 
Szaktanácsadás 
Növénytermesztési technológiák 
termelők felé történő továbbítása, és a 
termeléshez szükséges folyamatos 
szaktanácsadás. 
Az ajánlott technológiák végrehajtásához 
szükséges eszközök és anyagok 
biztosítása. 
A gépek beszerzésében való 
közreműködés.  
A gépek alkatrész- és szervizellátásának 
biztosítása saját szervizhálózattal.  
Vetőmag, növényvédő szer, műtrágya 
beszerzésében való közreműködés. 
A termelők termeléséhez szükséges 
finanszírozást a KITE zRt. sajátos 
fizetési konstrukciókkal segíti. 

Syngenta Seeds Kft. (Budapest, Mezőtúri 
telephely) 

Kukorica, napraforgó, termeltetés, 
zöldség előállítás, vegyszerforgalmazás. 

KWS Magyarország Kft. (Győr) 
Kukorica, repce, napraforgó vetőmag 
forgalmazás, termeltetés, előállítás. 

FF Fémfeldolgozó Zrt. (Mezőtúr) 
Rozsdamentes lemezek, csövek, 
profilok, köracélok és huzalok 
feldolgozásának specialistája. 
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Mentész Zrt. (Mezőtúr) 
Növénytermesztés, növényvédelem, 
mezőgazdasági szolgáltatás, puffasztott 
búza, rizstermékek gyártása 

Claas Hungaria Kft. (Törökszentmiklós) Mezőgazdasági gépgyártás 

Axiál Kft. (Baja) 
Mezőgazdasági gép alkatrész gyártás, 
gépjavítás, gépkereskedelem 

Lasa Agrokultúra Kft., (Törökszentmiklós) 

Növénytermesztés, integrátor, 
biotermékek előállítása, bio-baromfi 
előállítás, vetőmag előállítás, 
mezőgazdasági gépészet, szolgáltatás 

Kunhalom Agrária Mezőgazdasági Zrt. 
(Fegyvernek, Szapárfalu) 

Növénytermesztés. Integrátor, 
nagykereskedelem 

Rafi Hungaria Kft. (Mezőtúr) Elektronikai alkatrészszerelés, gyártás 
Bihari Gábor (Mezőtúr) Növénytermesztés, szolgáltatás 

Ikr Termelésfejlesztési és Kereskedelmi 
Zrt. (Bábolna, Szolnoki telephely) 

Mezőgazdasági termények termelésével 
és értékesítésével, technológiai 
fejlesztéssel, termelőeszköz-
kereskedelemmel, valamint műszaki 
szolgáltatással foglalkozó vállalat. 

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó 
Zrt. (Békéscsaba, Orosháza) 

Autóalkatrész, készülés és 
szerszámgyártással, szereléssel 
foglalkoznak 

EMIKA Elektromechanikai Ipari és 
Kereskedelmi Zrt. (Kalocsa) 

Lámpatest gyártás, fémmegmunkálás 

Baracsi Paletta 97. Kft.  Raklapgyártás 

 

7.3. KÉPZÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG  
 

Jelenleg a Gál Ferenc Főiskolán a képzésfejlesztési tevékenység tudatosan 

tervezett és szabályozott formában  és tartalommal  történik. A 

képzésfejlesztés alapja az intézményi stratégia, amelynek megvalósítását 

jelentősen befolyásolják a környezeti hatások, ezért a képzésfejlesztés 

gyakorlatát annak szervezete, folyamata és eredményei alapján is célszerű 

áttekinteni.  

A képzésfejlesztés folyamata : folyó képzések értékelése, környezeti 

információk beszerzése és elemzése, képzésfejlesztési javaslatok 

kidolgozása, javaslatok értékelése, képzésfejlesztési határozat, képzések 

indítása. A képzésfejlesztés területei: képzési portfólió kialakítása, folyamatos 
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fejlesztése, képzések tartalmi és módszertani felújítása. A képzésfejlesztést 

befolyásoló környezeti tényezők változása miatt az intézmény olyan 

gyakorlatot  alakít ki, amely szervezett és szabályozott formában biztosítja az 

innovációt. A folyó képzések tartalmának és módszereinek felülvizsgálatára 

minden évben sor kerül, ennek konkrét megnyilvánulásai: hallgatói 

vélemények rendszeres gyűjtése és értékelése  

A képzésfejlesztést jelentősen támogatják a szekunder jellegű, a 

versenytársak képzési kínálatára vonatkozó elemzések,  valamint azon primer 

kutatások , amelyek képzéseink hasznosulását, a hallgatók beválását 

vizsgálják.  

Az információk alapján kerül sor a képzésfejlesztési javaslatok kidolgozására, 

amely a majdani szakfelelősök, tanszékvezetők hatáskörébe tartozik majd.  

Az oktatáshoz jegyzeteket, segédanyagokat, eszközöket bocsájtunk a 

hallgatók rendelkezésére. A képzések módszertani fejlesztésével a célunk a 

korszerű, gyakorlatorientációt előtérbe helyező, kompetenciák fejlesztésére 

irányuló oktatási módszerek megismerése és követése . Erre lehetőséget 

biztosítanak majd a tanszéken belüli hospitálások, illetve óralátogatások. Az 

intézmény lehetőséget kíván biztosítani az oktatók nemzetközi 

tapasztalatszerzésére , tanulmányutakra, amelyek az oktatási módszerekben 

is hasznosulhatnak.  

Kardinális pontként kezeljük, hogy az oktatók a kutatási eredményeiket 

rendszeresen publikálják . Az alkalmazott kutatások és alapkutatások 

eredményei jól kapcsolódhatnak a gondozott, illetve oktatott tárgyakhoz.  
 

7.4. NEMZETKÖZI DIMENZIÓ 
 

A Gál Ferenc Főiskolán a nemzetköziesítés folyamatával az alábbi célokat 

szeretnénk elérni: a hallgatók, mint leendő munkavállalók felkészítése a 

globális, multikulturális környezetben való sikeres versenyre, illetve olyan 

nemzetközi szolgáltatások nyújtása, amelyek ma egy felsőoktatási intézmény 

(kötelező) kínálatához tartoznak, így a Gál Ferenc Főiskola vonzóerejének, 

végső soron képességének fontos részét képezi.  
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A nemzetköziesítés a főiskola regionális szerepében is nagy jelentőséggel bír: 

a leszakadó térség fellendítésének egyik kulcsa épp – közvetve vagy 

közvetlenül – a nemzetközi gazdasági folyamatokba való bekapcsolódás, a 

magyar piacon is folyó globális verseny követelményeinek való megfelelés 

képessége. A főiskola ennek segítése érdekében a nemzetközi 

sztenderdeknek megfelelő, multikulturális környezetben otthonosan mozgó 

mezőgazdaágban és vidékfejlesztésben jártas szakemberek képzését tekinti 

egyik céljának.  

A Gál Ferenc Főiskola szegedi intézete már csatlakozott az Európai Unió által 

az oktatás minőségének javítására létrehozott LIFELONG LEARNING 

programnak a felsőoktatás fejlesztésére létrehozott alprogramjához az 

ERASMUShoz. A program keretében egyetemek, felsőoktatási intézmények 

közötti megállapodás alapján mobilitási programok valósulnak meg. Az 

Egyetem a partnerintézményekkel kötött kétoldalú szerződésekkel pályázhat 

az EU támogatására. A kiutazó hallgatók legalább 3 hónapot, legfeljebb 10 

hónapot tölthetnek el a partner európai intézményekben.  

Az ERASMUS-program a külföldi tanulmányút idejére ösztöndíjat biztosít, 

amely hozzájárul a hallgatók felmerülő költségeinek fedezéséhez. Az 

ERASMUS-programon belül lehetőség van szakdolgozati, illetve TDK 

munkákhoz szükséges kutatásra is. 

 

Jelenlegi partneregyetemeink: 

• Rózsahegyi Katolikus Egyetem (Szlovákia) 

• krakkói Ignatianum Egyetem 

• varsói Stefan Wyszyński Kardinális Egyetem 

A hallgatói mobilitást tekintve a főiskola mezőtúri telephelyén működő 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete is csatlakozni kíván az Erasmus 

programhoz.  

Az oktatói mobilitás kiemelkedő jelentőségű, hiszen külföldi oktatási 

gyakorlatot tesz lehetővé a kollégák számára, illetve tanulásra, konzultációra, 

jó gyakorlat átvételére, benchmarkingra és kapcsolatépítésre ad lehetőséget.  
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A korábbiakhoz képest az elmúlt két évben több egyéni kezdeményezés indult 

– ez jelentős előrelépés a korábbi, döntő mértékben várakozó állásponthoz 

képest. Egyre több kolléga és szervezeti egység keres önállóan partnert, 

szervez kiutazást, konferenciát vagy konferencia-részvételt, rendezvényt, s 

szerez mindezekhez forrást is. A kiutazás forrása egyrészt Erasmus mobilitási 

forrás, de a főiskola saját költségvetéséből is finanszíroz utazásokat, illetve a 

munkatársak egyre aktívabbak és ügyesebbek pályázati és más források 

generálásában. Az aktív kapcsolatok döntő mértékben európai fókuszúak 

(beleértve Törökországot is), de kapcsolataink vannak Kínában, Indiában, 

Japánban és Egyiptomban is. A célországok az elmúlt évek során 

Németország, Egyesült Királyság, Portugália, Spanyolország, Lengyelország, 

Belgium, Litvánia, Franciaország és Törökország voltak.  

 

A nemzetköziesítés minél több főiskolai polgárra való „kiterjesztése” 

érdekében szeretnénk megszervezni minden év májusában a I. Nemzetközi 

Vidékfejlesztési Konferenciát.  

A nemzetközi dimenziót tekintve a Gál Ferenc Főiskola céljai és prioritásai:  

 

• A Gál Ferenc Főiskola nemzetközi nyitottságának és 

beágyazottságának növelése;  

• A nemzetközi partnerekkel folytatott közös akciók számának növelése;  

• Az oktatói, személyzeti és hallgatói mobilitás növelése;  

• A nemzetközi kapcsolatokba és eseményekbe bevont személyek, 

szervezeti egységek és hallgatók körének szélesítése;  

• Az angol nyelvű képzés kialakítása, a nemzetközi hallgatók arányának 

és számának növelése;  

• A mezőtúri helyszínű nemzetközi programok számának és 

gyakoriságának növelése – „nemzetköziesítés itthon”;  

A stabil és megbízható finanszírozás megteremtése.  

 

Szoros kapcsolatot ápolunk a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 

Intézmény gyomandrődi tagintézmény vezetőjével, Davodovics Lászlóval, aki 

egyben a Leonardo da Vinci Európai Uniós program nemzetközi referense is. 
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A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ kihelyezett vizsgahelyként ismerte 

el a Gál Ferenc Főiskola szegedi központi telephelyét. Az intézményben a 

Károli Gáspár Református Egyetemen kifejlesztett Theolingua nyelvvizsgát 

lehet letenni angol, német és olasz nyelvből.  

A Theolingua egyházi szaknyelvi anyaggal bővített kétnyelvű, háromfokozatú 

nyelvvizsga, amely az Európai Unióban általánosan használt B1, B2 és C1 

szinteknek megfelelően méri a nyelvi ismeretet. A vizsga akkreditált, államilag 

elismert, egyenértékű bármely más államilag elfogadott általános vagy 

szaknyelvi vizsgával. 

 

A Theolingua nyelvvizsga rendszer előnyei: 

Nincs nyelvtani teszt, mint a nyelvvizsgák többségénél, ami alap- és 

középfokon indokolatlan nehézségeket okoz a vizsgázók számára. 

Minden feladatnál lehet szótárt használni az írásbelin: nem állítják 

lehetetlennek tűnő feladat elé a vizsgázót. 

Elegendő idő áll rendelkezésre. 

A vizsgák a szintjüknek megfelelő, valóban és kifejezetten a kommunikációs 

készséget mérő feladatok. 

Jól érthető és egyértelmű értékelési rendszer. 

Az egyes vizsgarészek nincsenek felaprózva, túlbonyolítva. 

Szóbelin a vizsgázó saját tudásáról ad számot egyedüli vizsgázóként a 

bizottság előtt. Nem páros szóbelizés van, ami egyrészről feszélyezhetné a 

vizsgázót, másrészről pedig a másik fél tudása is befolyásolhatná a vizsga 

sikerességének kimenetelét. 

A honlapról ingyenesen letölthető szószedet áll a vizsgázó rendelkezésére, 

amely tartalmazza a sikeres vizsgához elengedhetetlenül szükséges szavakat 

kifejezéseket (gyakorlatilag ezeknek a szavaknak az elsajátításával jutunk el 

az általános nyelvvizsga ismereteitől az egyházi szaknyelvi vizsgához: tehát 

ha valaki egy általános nyelvvizsgát tudna tenni, akkor ezen szavak 

elsajátításával le tudja tenni a Theolingua nyelvvizsgát is). 

Kétnyelvűség, amely a tényleges közvetítői készséget tükrözi. 
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7.5. TEHETSÉGGONDOZÁS 
 

A Gál Ferenc Főiskola szegedi telephelyén tanuló hallgatóinak két évente 

lehetősége adódik a Kárpát- medencei Keresztény Tudományos Diákköri 

Konferencián (KKTDK) való részvételre. A konferencia célja, hogy a 

kiemelkedő teljesítményű, keresztény hallgatók tudományos eredményeinek 

bemutatási és értékelési fóruma legyen, ezáltal ösztönözze a diákokat a 

tudományok elmélyült tanulmányozására és a kutatásokban való részvételre. 

A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg 

legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit 

egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbejárására. 

A KKTDK-ra elsősorban magyar ajkú hallgatókat várnak a magyarországi, 

valamint szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és 

ausztriai felsőoktatási intézményekből. A konferencia szervezői ugyanakkor 

örömmel fogadják a szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén vagy német 

anyanyelvükön előadó résztvevőket is. A Kárpát-medence mint földrajzi 

egység, mindig is sok együtt élő nép közös otthona volt, ennek az 

együttélésnek adhat új távlatot az Európai Unióhoz tartozás, mégpedig a saját 

kulturális identitások megőrzésével és mások kölcsönös megbecsülésével, 

másrészt pedig ennek a kárpát-medencei együttélésnek jelenti igazi alapját és 

legfőbb távlatát a közösség a keresztény hitben. A konferencia ezzel is segíti a 

magyar és a vele együtt élő népek kultúrájának, és ennek révén az európai 

kultúrának a fejlődését, az anyanyelv művelését segítő tudományos 

nyelvhasználatot a magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén és 

német nyelven. Mindez hozzájárul a részt vevő fiatalok nemzetközi szakmai 

kapcsolatainak kialakításához, és ahhoz, hogy részesei legyenek azoknak a 

társadalmi folyamatoknak, amelyek hozzájárulnak a népek közötti 

megértéshez és a kölcsönös tisztelethez, a kereszténységnek a kultúra, a 

tudomány világában is érvényesülő társadalmi küldetéséhez. 
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A mezőtúri tehetséggondozás legszélesebb hallgatói bázisát a szakkollégiumi 

munkában való részvétel teremti majd meg. Klasszikus 

tehetségkibontakoztatási lehetőség lesz a Tudományos Diákköri tevékenység, 

a kutatási eredmények alapján dolgozatok készítése, konferenciákon 

prezentálása (TDK).  

A tanszéki kutatás-előkészítő és kutatómunkát segítik a majdani 

demonstrátorok részfeladatok, kutatási segédtevékenységek ellátásával. A 

tehetséggondozási folyamat végeredményeként az alapfokozat megszerzését 

követően nagyobb eséllyel tehet a hallgató sikeres master felvételi vizsgát, 

vagy eredményesebben helyezkedik el a élet szakirányú területein a 

megszerzett többletkompetenciák birtokában, vagy az oktatói kutatói pályát 

megismerve az oktatói utánpótlás biztosításában vállal szerepet megfelelő 

képzés mellett. 

A tehetséggondozás tehetség-felismerés funkcióját hivatott majd ellátni a 

tanszéki demonstrátori rendszer. Az oktatói támogatás, a kapcsolat 

szorossága itt lesz a leghangsúlyosabb.  

Az oktatók-kutatók bevonása a tehetséggondozás folyamataiba egyre 

sokrétűbbé és hatékonyabbá szeretnénk tenni. A jövőben az oktatók a 

szakkollégiumi munka területén szakkollégiumi kurzusokat tartanak, irányítják 

a szakcsoportok munkáját, kutatócsoportot vezetnek, egyéni tutori munkát 

végezhetnek. A TDK munka területén témavezetést vállalnak, prezentációs 

technikai felkészítést tarthatnak az ITDK és az OTDK konferenciákra. A 

demonstrátori munkában egyéni tutori munkát végezhetnek. A mentorálás 

rendszere a hallgató-hallgató viszonylatban került kialakításra.  

• A főiskola tehetséggondozási szakmai kapcsolatai a beiskolázási 

területre, kezdetben Magyarországra korlátozódik majd, ugyanakkor 

bilaterális felsőoktatási együttműködési megállapodásokat is 

szeretnénk kötni. A leendő hallgatók Erasmus mobilitásban való 

részvétele egyéni szinten szolgálja majd a tehetséggondozást.  

• A középiskolás korosztályra irányuló kezdeményezések szorosan 

kapcsolódnak majd a potenciális beiskolázási területekhez. 
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Rendszeresen visszatérő és eseti kapcsolati formák biztosíthatják a 

tehetséges középiskolás diákok bevonását a hallgatói tudományos 

munkába. A kezdeményezések egyrészt az ismeretterjesztést, 

másrészt a felsőoktatási környezet megtapasztalását szolgálják. Az 

évente megrendezett Kutatók éjszakája rendezvény fő célcsoportját a 

megye középiskolás diákjai alkotják. Elnyert pályázatok alapján 

szervezünk a középiskolásoknak tehetséggondozó nyári tábort, 

amely során az üzleti ismeretek játékos elsajátításán túl komplex 

készségfejlesztésben részesülnek a tanulók.  
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VIII. KUTATÁSI – FEJLESZTÉSI - INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG  

8.1. KUTATÁSI PORTFOLIO , KUTATÁSI TÉMÁK  
 

Vidékfejlesztés 

A nemzeti tanyafejlesztési programhoz igazodva a tanyás térségekben a 

tanyás külterületek átfogó fejlesztésére, a tanyai gazdálkodás feltételeinek és 

a tanyai életkörülmények javítására irányuló, a tanyafelmérést is magába 

foglaló kistérségi fejlesztési programok kidolgozása, a tanyafejlesztési 

program térségi hatásainak elemzése. 

Kihalófélben lév ő vidéki kézm űvesség, népi kismesterségek és azok 

művelőinek (fel)kutatása, a (felső)oktatásai struktúrába és rendszerekbe, a 

helyi gazdaságba, a turizmusba történő integrálásának vizsgálata. 

Az etnikus és nem etnikus szegénység mérséklésének vizsgálata a vidéki 

térségekben, a mélyszegénységben élők integrációjának, a szegénység 

újratermelődését megakadályozó programok tapasztalatainak elemzése. 

A közösségi célú gazdálkodás , a szociális gazdaság, az atipikus 

foglalkozatási formák, illetve az önfoglalkoztatás, önellátás, önfenntartás, 

háztáji gazdálkodás szerepe vidéken. 

Fiatalok és fiatal gazdák vidéken.  

Közös agrárpolitika 2014-2020.  

 

Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés 

A hátrányos helyzetű térségekben, a közfoglalkoztatás rendszeréhez is 

illeszkedő, olyan mintaértékű, ökoszociális (minta)tangazdaság-modell  

kialakítása és vizsgálata, amely a helyi adottságokhoz igazodva hosszútávon 

is fenntartható, tartósan képes a képzetlen és/vagy alulképzett munkaerő 

lekötésére, és a teljes vertikumát tekintve - az alapanyag előállításától az 

esetleges termék-értékesítésig - szociális célú szövetkezeti keretek működve 

állít elő (öko)terméket. 
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Kutatási témáink: 

• Az ökológiai gazdálkodás vetőmaghelyzete. 

• Az alternatív növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban. 

• Az ökotermékek szerepe az egészséges táplálkozásban. 

• Az ökotermékek piaci trendjei. 

• A homoktövis termesztés és feldolgozás térségi helyzete, jelentősége. 

• Az ökológiai szemléletű állati-termék előállítás. 

• A bioméhészet. 

• Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztők felsőfokú szakképzése. 

• Bioporták. 

 

Melioráció, vízgazdálkodás 

A Nemzeti Vidékstratégia 2014-2020 koncepció egyik térségi, integrált 

komplex vidékfejlesztési programja a Tisza-völgy fejlesztési program, melynek 

alapvető célja a táji rendszer működőképességének biztosítása, valamint a 

fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek - az ökológiai 

kritériumok maximális figyelembevételével történő -  megteremtése. Ennek 

keretében elsőrendű feladat a vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, a Tisza-

völgy árvízvédelmi biztonságának növelése, valamint a vízgazdálkodással 

együttműködésben megvalósuló tájgazdálkodási megoldások biztosítása. 

Kutatási témáink: 

Időszerű tájgondok a Közép-Tisza-völgyben, az Alföld program 

újjáélesztésének szükségszerűsége. 

A Tisza-mentén megépült árapasztó tározók szerepe a víz- és 

tájgazdálkodásban. 

Az óballai, integrált, komplex, tájgazdálkodási-vidékfejlesztési projekt, 

tájhasználat váltás, táj-és élőhely rehabilitáció. 

Aszálystratégia és öntözés, a klímaváltozás kihívásaihoz való alkalmazkodás, 

hatásainak elemzése. 
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Állati és növényi eredet ű termékek feldolgozása 

 

Kutatási témáink: 

• A házi élelmiszer-feldolgozás, a kisüzemi, kistermelői, kézműves 

termékfeldolgozás. 

• A kistermelői élelmiszer-előállítás élelmiszerlánc-biztonsági 

megfelelése. 

• Házi körülmények között készíthető tejtermékek előállítása. 

• Hidegen sajtolt olajok gyártása. 

• Száraztészta otthonról a piacra. 

• A fűszerpaprika kistermelői feldolgozása. 

• Aszalás, savanyítás házilag. 

• Mézkészítés kistermelői piacra. 

• Házi pálinkakészítés. 

• Baromfi-és tojás kisüzemi feldolgozása. 

• Húsfeldolgozás, húskészítmények kistermelői előállítása. 

• A hungarikum élelmiszerek. 

• Tanyai termékek. 

• A vágópontok működésének tapasztalatai. 

• A helyi termelés/feldolgozás és a közétkeztetés 

összefüggésrendszere. 

• A közvetlen értékesítés, a rövid élelmiszerláncok, helyi piacok 

szerepe. 

 

Szántóföldi növénytermesztés 

Az amaránt a Föld egyik legősibb kultúrnövénye, mely a napjainkban 

bontakozó un. funkcionális élelmiszerek hasznos alapanyaga, hisz fehérje 

összetételéből hiányzik a glutén frakció. Célunk egy olyan célliszt kifejlesztése, 

mely jelentős alapanyag forrása lehetne a cöliákiában (lisztérzékenység) 

szenvedőknek.   
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A Nagykunsági tájkörzetben évtizedes hagyománya van a rizstermesztésnek,  

hisz az itt elhelyezkedő gyenge talajadottságú, ám öntözhető területeken más 

növények nem termeszthetők. Vizsgálataink kiterjednek a globális 

éghajlatváltozás rizstermesztésre gyakorolt hatásaira és az EU 2014 utáni új 

agrárpolitikája szerinti hazai termesztési lehetőségeire. 

A búzaliszt  nemzetközi és egyre gyakrabban hazai piacra történő értékesítése 

során mindinkább felmerül az igény a speciális reológiai vizsgálatok iránt. A 

projektek ezen paraméterek közötti összefüggések megállapítására 

alapozódik. 

Szárazságt űrő növények  termesztésének lehetőségeinek vizsgálata. 

 

Kertészet ( gomba, gyógynövény, őshonos zöldség és gyümölcs 

tájfajták) 

Kutatási területek: 

• A csiperke és a laskagomba termesztés lehetőségeinek vizsgálata, 

ágazatfejlesztés. 

• Családi gombatermesztő farmok létrehozásának feltételei, 

tapasztalatai, foglalkoztatási és értékesítési lehetőségek vizsgálata. 

• A gombatermesztés képzésének megerősítése. 

• A vadon termő gombák gyűjtése és a termesztett gombák jelentősége. 

• „A vidék gyógyító ereje” -  gyógynövényprogram jelentősége. 

• A magyarországi gyógynövényvertikum termék-kibocsátását 

befolyásoló elemek vizsgálata. 

• Gyógynövény mintaprogramok indítása és megvalósítása. 

• Gyógynövénygyűjtés problémái és azok megoldásának lehetőségei, a 

gyógynövénytermesztés sajátosságai és a feldolgozás problémái. 

• Minőségbiztosítás, minősítés. 

• Gyógynövénygyűjtői, -termesztői és felvásárlói szakképzést nyújtó 

tanfolyamok bonyolításának indokoltsága. 

• Őshonos gyümölcs és zöldség tájfajták vizsgálata. 

• Növényi, kertészeti genetikai erőforrások és támogatási lehetőségeik. 
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Állattenyésztés 

 

Magyarország védett őshonos (mintegy 1500 egyedből álló) 

bivalyállományának jelenleg  nagy része állami tulajdonban, a nemzeti 

parkok területein (génmegőrzés céljából), míg kisebb hányaduk (zömmel hobbi 

céllal) magángazdaságokban található.  

 

Kutatási területeink: 

 

• A vizes élőhelyek kezelésére, a zsombékos, sásos, gyékényes 

élőhelyek karbantartására alapozott speciális tájrehabilitációs 

szerepük. 

• A bivalyból készült termékek feldolgozásának lehetőségei. 

• A bivalytenyésztés mai közép- és felsőfokú szakoktatás tartárgyi 

tematikai palettáján való megjelenítésének lehetőségei. 

• Tenyésztési és genetikai programok lehetőségei. 

• Kisállattenyésztés mintaprogramjai ( nyúl, húsgalamb, baromfi 

 

Vidéki értéktár és örökség meg őrzése 

 

A sütőipari hagyományőrzés keretében a tradicionális házi kenyér és 

pékáru készítéshez  kapcsolódó sütési technikák, tárgyak, eszközök, 

berendezések , valamint pékmesterek  mellett a szakma gyakorlati 

ismereteinek és legújabb tudományos eredményeinek vizsgálata, elemzése. 

Népművészeti, népzenei és kismesterségi, valamint nemzetiségi 

hagyományok jelenlétének vizsgálata. 

Tájház, közösségi ház, múzeum, helytörténeti gyűjtemény, irodalmi emlékhely 

hálózat, kiemelkedő ipari- és agrár-épített örökség vizsgálata. 
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8.2. TUDOMÁNY NAPJA  
 

Az Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően 

fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett 

tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja. Bízik 

abban, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megnöveli a 

magyar kutatók, tudósok eddig is eredményes hozzájárulását az emberiség 

tudásának, ismereteinek gyarapításához. Fejet hajt elődeink előtt, akik a 

magyar tudomány fejlődéséhez hozzájárultak. Ezért a következő törvényt 

alkotja: 1.§ Az országgyűlés november 3-át – azt a napot, amelyen 1825-ben 

Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság 

alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar 

Tudományos Akadémia megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé 

nyilvánítja.  

A Gál Ferenc Főiskola küldetéstudatában kardinális helyet képvisel a 

tudomány iránti elkötelezettség. Ennek elismeréseként minden évben be 

szeretne kapcsolódni az országos Tudományos rendezvény sorozatba. 

A Magyar Tudomány Ünnepének tiszteletéből „Drog, függőség, megelőzés” 

címmel szervezett előadást a Gál Ferenc Főiskola Mezőtúron 2012. november 

22-én. A Szeged-Csanádi Egyház kitüntetet figyelmet a drogpasztorációra. A 

program vendégelőadója a médiából is jól ismeret toxikológus főorvos, Dr. 

Zacher Gábor volt. "Betépett álmodozók" című előadásában röviden felvázolta 

a szerfogyasztás történetét, majd a művészet és a tudomány területéről hozott 

számos Elmondta továbbá, hogy a közösség ereje, a családban való 

példamutatás utat mutat és jövőképet ad a fiatalok számára. Megdöbbentő 

adat, hogy a szülők a gyermekeikkel manapság átlagban 7 percet 

beszélgetnek naponta! " 
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Dr. Zacher Gábor toxikológus 
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8.3. SZAKTANÁCSADÁS  
 

8.3.1. Szakmai Szaktanácsadó Központ 

 

A Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő Innováció Központja a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által közzétett 

3614/2012 sz. felhívás alapján „Szakmai Szaktanácsadási Központ” címet 

nyert a 2013. január 1.- 2015.december 31-ig terjedő időszakra  

 

Szakmai Szaktanácsadási Központ elismerő oklevél 
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Díjátadó ünnepség Vajdahunyad vára 2012.  
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Szaktanácsadáshoz kapcsolódó szakterületek megnevezése 

A támogatott szaktanácsadási tevékenységhez a következő szakterülete(ke)n 

biztosít tudományos szolgáltatást: 

• Vidékfejlesztés 

• Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés 

• Melioráció, vízgazdálkodás 

• Állati eredetű termékek feldolgozása 

• Növényi eredetű termékek feldolgozása 

• Szántóföldi növénytermesztés 

• Kertészet ( gomba, gyógynövény, őshonos zöldség és gyümölcs 

tájfajták) 

• Állattenyésztés 

• Vidéki értéktár és örökség megőrzése 

 

Az intézmény által biztosított elektronikus információszolgáltatások 

A szakterületekhez kapcsolódó közhasznú adatbázis(ok)hoz a hozzáférés a 

következő elérhetőségen biztosított: 

WEB: www.gff-mezotur.hu 

 

Szakértők közreműködésével megvalósuló szakmai információszolgáltatás 

Személyes kapcsolat felvételi elérhetőség (kontakt személy/ hely 

megnevezése): 

Dr. Barancsi Ágnes főiskolai docens,  

Térségfejlesztő Innovációs Központ vezető 

Tel: 06-56-551-000,  

mobil: 06-30-359-7435,  

e-mail: barancsi@gff-mezotur.hu 

 web: www.gff-mezotur.hu 
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A szakmai információkat szolgáltató személy(ek) elérhetősége: 

Szakterület Név Cím Levelezési 
cím e-mail telefon Ügyfélfogadás 

időpontja 

Helyszíni 
konzultáció 
igényelhet ő 
(igen/nem) 

Vidékfejlesztés, 
szervezetfejlesztés, 
irányítási 
rendszerfejlesztés, 
innováció, empirikus 
kutatás 

Gazsó 
Tibor 

6720 
Szeged, 
Dóm tér 
6. 

6720 
Szeged, 
Dóm tér 6. 

gtgazso@t-
email.hu 

Mobil:  
06-30-933-
7343 
Tel: 06-62-
425-738/180 
 

hétköznap 
 8:00-16:00 

igen 

Termékfeldolgozás,  
szántóföldi 
növénytermesztés, 
kertészet, vidéki 
örökség és értéktár, 
állattenyésztés, 
innováció, 
térségfejlesztés,, 

Dr. 
Barancsi 
Ágnes 

5400 
Mezőtúr, 
Petőfi tér 
1. 

5400 
Mezőtúr, 
Petőfi tér 1. 

barancsi@gff -
mezotur.hu  

Mobil:  
06-30-359-
7435  
Tel: 
 06-56-551-
000 

hétköznap 
 8:00-16:00 

igen 

Felnőttoktatás, 
felsőoktatás 

Dr. 
Dávidházy 
Gábor 

5400 
Mezőtúr, 
Petőfi tér 
1. 

5400 
Mezőtúr, 
Petőfi tér 1. 

davidhazy@gff-
mezotur.hu 

Mobil:  
06-20-353-
8133  
Tel: 
 06-56-551-
000 

hétköznap 
 8:00-16:00 

igen 
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Szakmai rendezvények  

Évente (periódikusan ismétlődő) tervezett szakmai találkozók/ tanfolyamok/ 

bemutatók időpontjai, helyszínei pontos témakörök megjelölésével: 

 

Téma Időpont  Helyszín  
A hulladék nem csak szemét - 
pályázat óvodától a középiskoláig 

évente októberben 5400 Mezőtúr, Petőfi 
tér 1. Városi Oktatási 
Centrum Magyar Tudomány Napja évente 

novemberben 
Helyi és ökotermék a térségi 
gasztronómiában 

évente  

Nemzetközi Tudományos 
Vidékfejlesztési Szimpózium 

évente október 

Kaán Károly Országos 
Természetismereti Verseny 

évente május 5400 Mezőtúr, Petőfi 
tér 1. Városi Oktatási 
Centrum, 
terepgyakorlat a 
közeli helyszíneken 

Nyári ökotábor, nyári egyetem július-augusztus 

Mezőtúri Gazdatalálkozó 2 évente május 5400 Mezőtúr, Petőfi 
tér 1. Városi Oktatási 
Centrum 

Gyümölcsoltó Boldogasszony 
Napja 

március 

Mini ökofarm és játszóház folyamatos 
Rövid kurzusú képzések a 
szakterületek szerint 

évente 
szeptember-május 

 

8.3.2. MNVH nyilvános információs pont 

 

A Gál Ferenc Főiskola mezőtúri telephelye A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 

Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) 2 MNVH nyilvános információs 

pontjaként működik 2013. február 1-jétől 2013. december 31-ig. 

 

Az intézmény feladatai: 

• Az MNVH tevékenységének területi szintű kiterjesztése és elmélyítése, 

a közvetlen hálózatépítés hatékonyságának növelése, az MNVH 2012-

2013. évi Cselekvési Tervének operatív támogatása. Ezen belül: 
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• a Nemzeti Vidékstratégiában foglalt feladatokhoz kapcsolódó szakmai 

eszmecserék, képzések, helyi tervezési fórumok és fejlesztési 

műhelyviták lebonyolítása, 

• a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt vidékfejlesztési programjainak 

támogatása, szakmai-tudományos alapú figyelemmel kísérése, 

• részvétel az Európai Vidékfejlesztési Hálózat munkájában, 

• a 2014-2020 közötti európai uniós tervezési-programozási időszak 

várható agrár-vidékfejlesztési kihívásaira adható hazai/térségi 

válaszok megfogalmazása, 

• a magyar vidékről alkotott pozitív megítélés erősítése, 

• általában az MNVH Elnöksége küldetésnyilatkozatában 

megfogalmazott célok támogatása. 

• Az MNVH tevékenységének bemutatása, nyilvánosságának 

elősegítése a megye szakmai közvéleménye számára (havi egy 

alkalommal bemutató előadás szakmai rendezvényeken, megyei 

sajtókapcsolatok ápolása, tudósítások megjelenésének segítése, stb.). 

• Hálózati tagokkal való kapcsolattartás, együttműködés-építés 

(adatbázis létrehozása/karbantartása, regisztrációs folyamat 

ismertetése, segítése, közvetlen információnyújtás az MNVH 

programjairól.  

A tevékenységükben a vidékfejlesztéshez kiemelten kapcsolódó 

önkormányzatok, civil- és nonprofit szervezetek, intézmények és 

vállalkozások megismerése, kapcsolatfelvétel és konkrét 

együttműködések generálása a szervezetek között). 

• A vidékfejlesztési projektötletek megvalósulásának folyamat-

támogatása (az előzetes nyilvántartásba vétel segítése, adminisztratív 

és szakmai támogatás a szerződéskötés folyamatától a beszámolókig, 

a projektek eredményeinek számbavétele, kötelező nyilvánossági 

elemek betartásának segítő felügyelete). 

• , a „Vidékfejlesztők és Tervezők Hálózati Együttműködése” program 

kistérségi párbeszéd-fórumainak megszervezése (valamennyi 

kistérségben, a központilag kidolgozott módszertan szerint), 

közreműködés a regionális tervezői munkacsoport munkájában, 
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beszámoló az eredményekről, a kapcsolt információs felületek 

gondozása, részvétel a 2014-20-as tervezéssel kapcsolatos szakmai 

eseményeken, a tervezési folyamatot segítő javaslatok 

megfogalmazása. Az országos tervezés társadalmasításához 

kapcsolódó megyei szintű események szervezése. 

• Az MNVH hálózati programjainak megyei szintű továbbépítése, 

hálózatosítása (pl. Nagyapám háza, tanulókertek, konyhakertek 

program, élő best-practice hálózat, stb.). Ennek keretében az 

érintettek tájékoztatása, bekapcsolódásuk segítése, eredményeik 

publikálása a nyilvános felületeken. 

• Az MNVH Tanácsa megyei tagjaival való intenzív kapcsolattartás, az 

MNVH programjaiba történő bekapcsolódásuk segítése. A tanács 

tagjainak régiós szinten történő rendszeres (2-3 havonta történő) 

összehívása (3 megyei referens kooperációjával) amely biztosíthatja a 

tanácstagok munkájának szervesülését (megvitatnak, javasolnak, 

véleményt formálnak). 

• Részvétel a referensek számára meghirdetett és ajánlott képzéseken, 

országos szakmai rendezvényeken, tapasztalatcseréken. 

• Hálózati információs rendszer kezelése, adatbázisok feltöltése, 

hírszolgáltatás, stb. 
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IX. INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS  

Intézményirányítási eszközök, gazdálkodási tevékenység, pályázati 

tevékenység, infrastruktúra menedzsment és vagyongazdálkodás, humán 

erőforrás ellátottság, intézményi szolgáltatások 

 

9.1. AZ INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS FELADATAIT MEGHATÁROZÓ CÉLOK É S 
IRÁNYOK  

 

A mezőtúri mezőgazdasági és vidékfejlesztési kar (továbbiakban: MVK) 

Magyarországon először nyújtja a felsőoktatási alapképzésben integrált 

tantárgyszerkezetben a mezőgazdasági, településfejlesztési és 

közösségfejlesztési ismereteket gyakorlati képzési háttérrel. Ennek az új 

képzési tematikának a célja, hogy a helyi gazdaságfejlesztés, helyi 

élelmiszertermelés, helyi közösségek önfenntartó képességének fejlesztési 

programjai számára képezzen korszerű ismeretekkel, nemzetközi 

gyakorlatokra vonatkozó kitekintéssel és megfelelő, korszerű gyakorlati 

ismeretekkel rendelkező szakembereket. 

Az MVK hangsúlyt helyez a nyelvi képzésre és az idegen nyelvű oktatás 

magvalósítására, felkészítve a hallgatókat a nemzetközi színtéren történő 

kapcsolatépítésre, és felkészülve arra, hogy külföldi vendégoktatókat és 

vendéghallgatókat is fogadhasson. 

 

A Kar emelt szintű képzést biztosit a mezőgazdasági alapképzésben, valamint 

a gyakorlati képzés keretében végzett K+F munkák révén kutatási 

szolgáltatásokat nyújt. Egyben megteremti hazai és külföldi kutatóhelyek és 

gazdasági szereplők számára a közvetlen bekapcsolódást az integrált 

multidiszciplináris oktatásba, ezekkel a partnerekkel hosszú távú 

együttműködési szerződéses kapcsolatok kialakítására törekszik. 

Az MVK gyakorlati oktatási programját hazai és európai K+F-támogató 

szervezetek, valamint vállalatok erőforrásaira építi.  
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Kiemelt cél olyan együttműködői partnerhálózat kialakítása, amely a képzésből 

kikerülő hallgatókat munkavállalóként fogadja, egyben visszajelzéseivel és 

igényeinek megfogalmazásával részt vesz az oktatási tartalom, az átadott 

ismeretek, készségek és képességek körének folyamatos korszerűsítésében, 

munkapiaci igényekhez igazításában. 

 

9.2. A KAR INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI FELADATAI  
 

9.2.1. Belső önértékelés 

 

Vezetés és intézmény irányítás 

A Kar „Department rendszerben” működik, ennek keretében az oktatási 

egységek tantárgycsoportokat jelentenek, ezekben a tanitás összehangolása 

folyik. A kutatási-fejlesztési és laboratóriumi munka a Mezőtúri Oktatási 

Centrum tanműhelyeiben és tangazdaságában történik. Az oktatók konkrét 

K+F projektekhez önállóan vagy csoportokat alkotva pályáznak, illetve 

dolgoznak a megvalósítás feladatainak ellátásán. 

 

A szervezeti felépítés horizontális, az oktatási munkát és a K+F projekteket 

adminisztratív szinten egy egy dékánhelyettes felügyeli, de a szakmai munka 

és a pályázatok, megbízások gazdasági egyensúlyának fenntartása a 

témafelelősök kezében van. A gazdasági igazgató a Kar gazdasági 

működésének rendjéért és egyensúlyáért felel, de ezt megkönnyíti a K+F 

projektek gazdasági önelszámolása. 

Ez a rendszer egyszerre szolgálja a gazdasági hatékonyságot, a 

döntéshozatal decentralizálását és az egyéretlmű jogok és felelősségek 

delegálását, igazodva az egyházi fenntartású felsőoktatási anyaintézmény 

statútumában lefektetett elvekhez és gazdasági szabályzathoz. 

 

b.) A munkatársak irányítása, jövedelmi viszonyok, információs rendszer 
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A Department rendszer sajátossága, hogy alapvetően vezető oktatókra és a 

K+F munkában résztvevő munkatársakra épít. 

A tanítási munka összehangolása a tantárgycsoportokban, mint oktatási 

egységekben történik, a megbízott összefogó személy felelőssége mellett. 

Tekintettel arra, hogy induló karról van szó, az oktatók részvétele fokozatosan 

és az igények szerint történik. Ennek megfelelő a jövedelem kialakítás is az 

intézményi fejlesztés ütemezéséhez igazodik, általánosságban pedig a 

Magyarországon érvényes felsőoktatási normatív bérek figyelembe vételével 

kerül megállapításra, azzal, hogy motivációs céllal a K+F projektekben, 

valamint oktatás- és szervezetfejlesztési feladatokban, továbbá a kari 

működés speciális feladataiban történő közreműködő ösztönző 

munkadíjnövelő tényezőkent jelenik meg a személyi bérezés alakításában. 

 

Stratégia és intézményfejlesztés 

Tekintettel arra, hogy a Kar most indul, az előzőekben bemutatott 

küldetésnyilatkozat és ars poetica megadja a stratégiai célokat, a 

megvalósítás feladatai és lehetőségei pedig meghatározzák az 

intézményfejlesztési munka keretét. 

Fontos elem ebben az időszakban a leendő hallgatók és a leendő K+F 

partnerek tájékoztatása. Ezt a kar internetes tájékoztató felületei, a média 

igénybevétele és személyekre és intézményekre lebontott direkt tájékoztatás 

útján kívánjuk elérni. 

Az induló időszak egyik legfontosabb munkafeladata a nemzetközi 

viszonylatban is újszerű tanterv részleteinek, pedagógiájának, a gyakorlati 

képzés feltételeinek és a hallgatók önálló munkájának megszervezése. Ebben 

fontos elem a közreműködő gazdasági partnerek bevonása a képzés 

alakításába. A mezőtúri képzés hangsúlyt helyez a digitális hang- és 

képtovábbítás technológiájával történő, a legmagasabb nemzetközi minőséget 

megjelenítő vendégoktatói előadások integrálására az oktatási programba.  
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Erőforrások 

Az indulás gondjain túlmenően a gazdálkodás alapvető feladata a K+F 

erőforrások és a gyakorlati képzés fejlesztő támogatások megszervezése. A 

vezető oktatók jelentős pályázati gyakorlattal kell, hogy rendelkeznek, ezt a 

tapasztalatot kell átadniuk intézményi szinten a fiatalabb generációnak. 

Az oktatás normatív támogatása nem elegendő a magas színvonalú, 

koncentrált oktató-kutató munka feltételeinek megteremtésére, különösen nem 

egy induló fakultáson. Ezért is olyan jelentős a pályázati részvétel és 

gazdasági szereplőkkel kialakítandó együttműködés rendszere. 

Különös gondot kívánunk fordítani a szellemi tulajdon védelmére, amely 

magában foglalja nemcsak a K+F tevékenység során létrejövő szabadalmakat, 

szerzői jogokat, stb., hanem a tanítási innováció eredményeit is. 

 

Felhasználói és megrendelői elvárások az intézmény munkatársai 

vonatkozásában 

Tekintettel arra, hogy az egész tantervet és a célokat a Kar oktatói közösen 

dolgozzák ki és arra, hogy a munka érdemben oktatói szinten folyik, valamint 

arra, hogy a vezető oktatók, tantárgyfelelősök szakmájukban meghatározó 

személyiségek, ezért az igények felmérése és felkutatása valamint a kutatási 

tevékenységek tervezése is ezen a szinten történik. 

Az eredmények értékelése mivel indulásról van szó, még nem aktuális. 

 

9.3. GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG , PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG , 
INFRASTRUKTÚRA MENEDZSMENT ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS  

 

9.3.1. Küls ő környezet, evárások 

Bár az MVK a tervezett indulás előtt áll, jól érzékelhetők azok a külső 

környezeti körülmények és a közösségi elvárások, amelyek meghatározó 

módon alakítják az MVK működési lehetőségeit és sikeres működésének 

feltételeit. 
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Gazdasági társadalmi környezet 

A mezőgazdasági termelés társadalmi megítélése hazánkban jelenleg 

ambivalens, a mezőgazdasági tevékenység társadalmi presztízse továbbra is 

indokolatlanul alacsony, miközben a mezőgazdasági tevékenység 

eredményessége nemzetgazdasági szempontból egyre jelentősebb súlyú 

tényezőként jelenik meg. Eközben az élelmiszer-alapanyag termelése és az 

élelmiszer-előállítás az utóbbi 5-10 évben a globális színtéren már a 

médianyilvánosságban és a közbeszéd tematizálásában is egyértelműen 

stratégiai kérdésként jelenik meg, miközben az élelmiszerárak dinamikusan 

emelkednek. A globális erőviszonyok átrendeződésének folyamata és a 

gazdasági szektorok erőpozícióinak módosulása immár fél évtizede dinamikus 

mozgásokkal zajlik, a mezőgazdaság és a vidéki közösségek önfenntartó 

képessége a globális színtéren általánosságban is jelentősen felértékelődik. 

Az MVK ehhez a folyamathoz kapcsolódva kívánja megteremteni 

Magyarországon a korszerű mezőgazdasági, helyi gazdaságfejlesztési és 

helyi közösségfejlesztési integrált képzés felsőoktatási szolgáltató központját. 

Az MVK e célja tekintetében figyelembe kell venni, hogy rövid- és középtávon 

semmiképpen nem a tömegigény kielégítésére törekszik, hanem a következő 

évtized új kihívásainak kíván elébe menni egy emelt szintű képzés keretében. 

A mezőtúri közösségi környezet a történelmi hagyományok miatt is kedvező 

lehet egy ilyen vállalkozás számára, és itt nemcsak a felsőfokú 

mezőgazdasági képzés sok évtizedes hagyományára, hanem a 

mezőgazdasági termelés sok évszázados közösségi tapasztalataira, 

beágyazottságára kell a figyelmet irányítani. 

 

Intézményi partnerek 

Az előkészítő munkák alapján az MVK a hazai mezőgazdasági képzés 

területén kiemelkedő jelentőségű gödöllői Szent István Egyetem és a Szegedi 

Tudományegyetem szakmai tapasztalatainak hasznosítását kívánja 

együttműködői kapcsolataiban kihasználni.  
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Hasonlóan fontos a mezőgazdasági termelésben működő vállalatokkal 

kialakítandó együttműködés, amelynek mind a gyakorlati képzések 

fejlesztésében, mind a képzésből kikerülők foglalkoztatásának elősegítésében 

jelentős szerep jut. 

A második körben hazai és külföldi kutatóműhelyek, intézmények szerepelnek, 

amelyek K+F együttműködések keretében erősíthetik a mezőtúri felsőfokú 

képzés intézményét, teljesítményét és presztízsét. Ezen túlmenően fontos 

partner a közösségi média, amelynek kitüntetett szerepe van a közvélemény 

formálásában, mezőgazdasági termelés, az élelmiszergazdaság társadalmi 

megítélésének alakításában, a helyi közösségek erőforrás-felhasználási 

stratégiájának formálásában. Az MVK fejlesztésére vonatkozó tájékoztatás és 

annak alapján folytatott előzetes konzultációk eredménye, hogy a nevezett 

felsőoktatási együttműködő partnerek, a gazdasági szféra tervezett 

együttműködő partnerei, kutatóhelyek és a média egyaránt érti és támogatja a 

kari fejlesztési törekvéseket, elviekben kész az együttműködésre. 

 

9.3.2. Kihívások 

 

A mezőtúri MVK a maga koncepciójával új minőséget kíván megvalósítani 

Magyarországon és a Kelet-Közép-Európai régióban egyaránt. Kérdés, hogy 

miként állnak rendelkezésre ehhez a szükséges erőforrások. Világosan látszik, 

hogy ezen a téren számos kihívással kell szembenézni. A következőkben 

röviden számba vesszük a legfontosabb kihívásokat. 

 

Oktatás 

Talán a legnagyobb kihívás az, hogy milyen arányokkal és tartalmi 

meghatározottsággal lehet integrálni a mezőgazdasági, a helyi 

élelmiszertermelési és a közösségfejlesztési alaptudást és készségszintű 

ismereteket a tervezett szélesebb globális tájékozódási képesség 
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megalapozásával és az átadott ismeretek és kifejlesztett készségek 

munkapiaci hasznosulásának biztosításával.  

A másik kihívás a legmodernebb módszertani eszközök alkalmazása és a 

korszerű gyakorlati oktatási háttér kialakítása. 

A harmadik kihívás az intézményi működés stabil gazdasági alapjainak 

kialakítása, a folyamatosan változó működési feltételekhez is rugalmasan 

igazodni képes, fenntartható működés kialakítása. 

 

Kutatás  

A feladat az MVK programjában megjelenő diszciplínák kutatói szinergiájának 

kialakítása, annak megalapozása, hogy középtávon az MVK a magyarországi 

kutatási szférában ismert és presztízzsel rendelkező szereplőként működjön. 

Ehhez a kutatás és fejlesztés olyan új irányaiban kell vezető szerepet 

megjeleníteni, amelyek elsősorban a módszertani alkalmazás és a kutatási 

eredmények alapján formált megoldási javaslatok révén biztosítják az 

intézmény számára a magas presztízs elérését. 

 

Belső és küls ő szolgáltatások 

A belső szolgáltatások egyik alapkihívása a jelenlegi technológiai szinten 

elérhető legkorszerűbb információs szolgáltatások biztosítása, különös 

tekintettel a nemzetközi szakirodalom és kutatási eredmények elektronikus 

elérhetőségének biztosítására.  

Ugyancsak alapkérdés a vendégoktatói távjelenlét biztosítása, valamint a 

jegyzetellátás. 

Jelentős feladat az igényes életmódot is biztosító kollégiumi férőhelyek 

kialakítása. Ehhez a korszerűsítésre szoruló kollégiumi létesítmények adottak, 

a felújítás finanszírozása azonban jelentős megoldandó feladat. 

 

A külső kihívások körében a legfontosabb a társadalomépítésben és a nemzeti 

értelmiség képzésében vállalni kívánt szerep, amelynek ki kell terjednie a 

nemzetközi munkavállalás lehetőségeinek figyelembe vételével a 
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legtehetségesebb hallgatók itthon tartására irányuló ösztönzéssel, valamint a 

külföldi vendéghallgatók idevonzásával. 

 

Szervezeti és irányítási rendszer 

A szervezésben a legnagyobb kihívás az MVK intézményi fizikai hátterét 

biztosító létesítmények felújítási programjának finanszírozása és a felújításai 

program szakszerű, hatékony irányítása, az oktatás és kutatás zavartalan 

végzésének biztosításával. 

További kihívás a berendezések és az épületek vagyonvédelme és biztonsága 

a folyamatos munka követelményeinek figyelembe vételével. 

 

9.3.3. Az intézményi m űködés követelményeit meghatározó stratégiai 
célok 

 

A következőkben a középtávú célokat, konkrét ütemezésben az első diplomák 

kiadásának idejéig elvégzendő főbb feladatokat összegezzük az 1.3 pontban 

leírt kihívások alapján. 

 

a. A képzéskialakítás stratégiája  

A mezőtúri MVK esetében nem valamely képzés átalakításról, vagy 

korszerűsítésről, továbbfejlesztésről van szó, hanem egy teljesen új oktatási 

kínálat kialakításáról. 

A stratégia egyik eleme, hogy a képzés első felében a hallgatók elsajátítják a 

korszerű, globális színtéren megjelenő szakismeretek és tapasztalatok 

megismerésének, értelmezésének és önálló szintetizálásának képességét, 

egyben megismerkednek azokkal a technológiai és módszertani eszközökkel, 

amelyek szakismereti tárgyaik vonatkozásában a korábbi, majd a jelenlegi, 

legkorszerűbb szintet jelenítik meg. Ugyancsak elvégzik azokat a gyakorlati 

feladatokat, amelyek megismertetik velük későbbi munkavégzésük jellegét és 

tartalmát, eszköz és módszeralkalmazását. A tervezett intenzív idegen nyelvi 
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képzés keretében a hallgatók a harmadik év végén egy idegen nyelvből 

legalább középfokú ismeretszintnek megfelelő nyelvvizsgát tesznek. 

A legkorszerűbb információtechnikai eszközök és szolgáltatások integrálása 

az oktatásba kiemelt feladat a képzéskialakítás stratégiájában. A távjelenlét 

egyik fontos formája a vendégprofesszorok rendszerének, illetve a távoli 

kutatási együttműködő partneri hálózat működtetése távkonferencia 

technológia segítségével. 

A tananyagok folyamatos megújítása a fent leírt Department rendszerben 

alapvetően a tárgyakat tanító oktatók személyes közreműködésével történik. A 

tervezési feladatok és gyakorlati képzési tematika és módszertan folyamatos 

megújítása a tantárgycsoportok kezelési rendszerében kerül egyeztetésre. 

A mezőtúri MVK képzési programja nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az önálló 

ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztésére, valamint a hallgatók 

teljesítménye alapján arra alkalmasnak mutatkozók körében a szemináriumok 

és laboratóriumi gyakorlatok vezetésében történő közreműködés 

ösztönzésére. 

 

b.) A kutatás-fejlesztés stratégiája 

A mezőtúri MVK kutatás-fejlesztési stratégiája a kutatások sikerét kiválósági 

centrumok megteremtésével tervezi biztosítani. A helyi közösségi erőforrások 

megőrzésének és gyarapításának, a helyi élelmiszertermelés közösségi 

szervezeti rendszerének, a helyi közösségek önfenntartó képességének 

erősítésére irányuló technológiai és módszertani kutatásokban célozza a K+F 

stratégiai az eredményes közreműködést elsősorban konzorciális 

programokban, középtávon kutatási témavezetői pozíciók megszerzésével.  

A K+F stratégia része, hogy a kutatási tevékenység önálló eredményei mellett 

közel hozza az oktatáshoz az innovatív technológiát és a multidiszciplináris 

kutatás gyakorlatát is. 

A kutatási projektek az ismert és folyamatosan módosuló hazai K+F források, 

valamint az EU-s Keretprogramok és egyéb nemzetközi pályázatokon 
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elnyerhető támogatások mellett a gazdasági szféra felől érkező 

támogatásokkal is bővítendők. 

A K+F stratégia fontos eleme a megfelelő szellemi jogi védelem és a kutatási 

eredmények magas szintű, hatékony szakmai kommunikációs rutinjának 

kialakítása. Kezdetben erre külső támogatást igénybevétele is felmerülhet, 

középtávon ugyanakkor megoldandó feladat az önálló kutatási kapcsolati és 

kommunikációs menedzsment felállítása. 

 

c.) Belső és külső szolgáltatások fejlesztésének stratégiája 

A belső szolgáltatások egyik alapkihívása az információtechnológiával elérhető 

elektronikus tartalmak biztosítása a hallgatók, oktatók és kutatók számára. Itt 

nem önálló digitális könyvtár kiépítéséről van szó, hanem olyan stratégiáról, 

amely a hozzáférést biztosító tartalom-előfizetések rendszerének kialakítását 

célozza. Ennek finanszírozási feltételeit kell mindenekelőtt megoldani, a 

technikai eszközfeltételek biztosítása mellett. 

Az oktatási feladatellátás korszerű elektronikus irányítási rendszerének 

használatához adottak a feltételek, a mezőtúri MVK anyaintézménye, a Gál 

Ferenc Főiskola és a Szegedi Tudományegyetem közötti együttműködési 

megállapodás biztosítja a korszerű technológiára épülő, értékelő, elemző, 

stratégiaalkotó eszközökkel kiegészített ETR azonnali alkalmazását. 

A kollégiumi férőhelyek biztosításának programja az MVK számára ugyancsak 

meghatározó kérdés. A szükséges férőhelyek a Mezőtúri Oktatási 

Központban, amely az oktatás létesítménybázisát jelenti, biztosítottak, 

azonnali szolgáltatásnyújtásra alkalmasak, ugyanakkor a jelenlegi 

követelményekhez képest, a szerény hazai felsőoktatási anyagi ellátottság 

körülményeit tekintve is méltatlanul alacsony színvonalúak. A kollégium 

felújítása középtávon mindenképpen elvégzendő feladat, ez a kollégiumi 

fenntartás költségeinek jelentős csökkentését, valamint a Mezőtúri Oktatási 

Centrum működési költségeihez hozzájáruló, elsősorban tanidőszakon kívüli 

rendezvények számára értékesített szálláshely-bevételek növekedését 

eredményezi.  
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A belső szolgáltatások elengedhetetlen része a rendezett, harmonikus 

környezet kialakítása és fenntartása a hallgatók aktív közreműködésével. 

A külső kihívások további eleme a külföldi munkavállalásra is alkalmassá váló 

hallgatók itthon tartása, valamint külföldi vendéghallgatók vonzása. A graduális 

képzés keretei között az idegen nyelvű képzés és kommunikációs képességek 

elsajátítása kiemelt követelmény a hallgatók körében, az alapot ebben a 

vonatkozásban az angol nyelv jelenti. 

Az MVK stratégiáját támogatja, hogy a Gál Ferenc Főiskola és annak 

fenntartója, a Szeged-Csanádi Egyházmegye jelentős és elmélyült nemzetközi 

kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek mind a kelet-közép-európai, mind a 

nyugat-európai együttműködés kapcsolatépítési feladataihoz segítséget 

nyújtanak.  

A nemzetközi kapcsolatépítés megfelelően tervezett és szakértelemmel 

végrehajtott kommunikációs feladatvégzést igényel, ennek személyi és 

intézményi feltételeit a vezető oktatók és az oktatásirányítás közreműködését, 

valamint külső szolgáltatásokat is igénybe vevő testület irányítja. 

 

d.) Szervezetfejlesztési stratégia 

Ismét arra kell felhívni a figyelmet, hogy nem fejlesztésről, hanem létesítésről 

van szó. Ennek meghatározottságában a szervezetfejlesztés számára a 

legnagyobb kihívás az MVK oktatási és kiegészítő szolgáltatásai számára 

helyet biztosító épületek korszerűsítése az oktatás és kutatás 

zavartalanságának biztosítása mellett. 

A marketing és PR stratégiát alapvetően az internetre és a célzott, direkt 

célcsoportos megkeresésekre kívánja az MVK fejlesztési stratégiája építeni. 

Emellett a betekintést biztosító intézménybejárás és nyílt napok rendszere is 

kialakításra kerül.  

A szervezetfejlesztés támogatásának céljával a magánforrások bevonását 

többféle módon tervezi a szervezetfejlesztési stratégia. Egyfelől a vállalati 

szférával kialakítandó együttműködések keretében vállalati termék bemutatási 

és használat-oktatási lehetőségek, professzori és hallgatói támogatások 
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rendszerének kiépítése a cél. Másfelől az MVK mögött kialakítandó, az MVK 

működését és fejlesztését támogató alapítványi háttér kialakítása és 

magánadományok fogadására történő alkalmassá tétele a feladat. 

A szervezeti és döntési mechanizmusok ezután kezdenek működni a fent leírt 

technikai és infrastrukturális háttérrel. A tervezett eszközökkel a pénzügyi 

rendszer hatékonyan működtethető, az erőforrások elosztását és 

felhasználását a felelősségi szinteken átlátható. Ehhez kapcsolódik a 

minőségbiztosítási rendszer működése, amelynek főbb stratégiai elemei a 

következők: 

Az intézményi tevékenység éves beszámolója és annak elemzése 

tevékenységcsoportokra (oktatás, kutatás, forrásbiztosítás, kommunikációs 

feladatok, szervezetirányítási feladatok) lebontva. 

Az infrastruktúra működéséről szóló éves beszámoló és elemzése. 

A hallgatói vélemények és a közösségi fórumokon megjelenő vélemények, 

média-megjelenések éves értékelése. 

Pénzügyi tervezés és értékelés éves időszakokra. 

 

e.) Humán erőforrás stratégia 

Az emberi erőforrás gazdálkodás kezelésére az MVK-nak komplex humán 

erőforrás stratégiát kell kidolgozni, amely a következő kérdésekre tér ki: 

• új álláshelyek létesítésének feltételrendszere; 

• új oktatói, valamint az új dolgozói alkalmazások eljárásrendje, 

álláshelyek betöltésének módja, 

• új oktatói, valamint az új dolgozói alkalmazások feltételrendszere, a 

kiválasztás és alkalmazás szempontjai; 

• nem-oktató dolgozói követelményrendszer a munkaköri leírások 

szerkezeti egységesítésével; 

• teljesítménymérési, értékelési eljárások és módszerek rendje, 

alkalmazásuk szabályai és ütemezése, mint nyilvános 

minőségértékelési rendszer, amely az előmeneteli rendszer 

működtetésének alapjául szolgál.  
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A fentiek nyomán szükséges a működés menetében kiegészíteni és 

módosítani az oktatói követelményrendszert. Szükséges továbbá a 

továbbképzésekben részt vevő oktatók és dolgozók támogatási 

feltételrendszernek kialakítása, amelynek részeként létre kell hozni a 

támogatás odaítélésének feltételrendszerét éppúgy, mint a támogatottakkal 

kötendő szerződésnek a vállalásokra és kötelezettségekre vonatkozó 

részleteit. Ugyancsak szükséges ki alakítani a kiváló teljesítmény motiválására 

vonatkozó értékelési és elismerési rendszert, amelynek nem kizárólag anyagi 

természetű ösztönző elemeket kell tartalmaznia. 

A továbbképzések támogatási rendszerének kialakítása során figyelembe kell 

venni az intézmény anyagi lehetőségeit. A tapasztalatok szerint fontos, hogy 

az elkészült továbbképzési tervhez pénzügyi terv is készüljön, és az 

intézményi költségvetés képes legyen biztosítani az oktatói továbbképzés 

maradéktalan finanszírozását. 

Az ösztönzési és elismerési rend kialakítása és bevezetése is mindenekelőtt 

finanszírozási kérdés, a kockázatot az jelenti, hogy egy elfogadott rend 

érvényesítése hosszú távú kötelezettségként jelenik meg, amelynek esetleges 

teljesítési problémái a nyilvános kommunikáció csatornáin is igen hamar 

megjelennek. Ennél a kérdésnél is kellően mérlegelni kell az intézmény 

teherbíró képességét, szükséges az összehangolás az intézményi 

forrásallokációs mechanizmussal. 

A humán erőforrás stratégiának figyelembe kell vennie, hogy a mezőtúri MVK 

rövid- és középtávon akkor tudja az oktatást a magas minőségi színvonal 

megtartása mellett megszilárdítani, ha a teljes munkaidős (főállású) oktatói kar 

fejlesztése mellett a részmunkaidős oktatók alkalmazását is ösztönző 

keretekkel alakítja ki. Ugyancsak fontos a hazai és külföldi vendégelőadói, 

vendégoktatói közreműködés feltételrendszerének kialakítása. A gödöllői és 

szegedi tudományegyetemekkel kialakítandó együttműködés keretei például 

csak akkor tölthetők meg hatékonyan tartalommal, ha az egyes 

szakterületeken kiváló oktatók mezőtúri vendégelőadásaihoz biztosítja az 

intézményi működés a finanszírozási és szervezeti feltételeket.  
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A szakmai kiválóságot megjelenítő hazai és külföldi vendégelőadók 

foglalkoztatásának rendszere már középtávon versenyelőnyt hozhat. 

A humán erőforrás stratégiának arra is figyelemmel kell lennie, a 

szervezetfejlesztés első időszakában az MVK különösen rá lesz utalva a 

kutatási területen és a pályázati előkészítés területén is a szakértői feladatok 

külső megrendelésére. A saját belső erőforrásból történő feladatellátás 

dominanciája a finanszírozási lehetőségek alakulását prognosztizálva, 

hatékony forrásfelhasználással legkorábban középtávon alakítható ki. 
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X. VERSENYTÁRSAK ELEMZÉSE , SWOT ANALÍZIS  

10.1. VERSENYTÁRSAK ELEMZÉSE  
 
A főiskola alapvetően versenytársának  tekinti a Szolnoki Főiskolát, a 

Kecskeméti Főiskolát, a Károly Róbert Főiskolát, illetve a Nyíregyházi 

Főiskolát. Lehetséges együttm űködési partnerek  a Szegedi Tudomány 

Egyetem. 

 

A Gál Ferenc Főiskola mezőtúri telephelyén működő Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Intézet számára versenytársként jelenek meg a Szolnoki 

Főiskola  képzései az oktatási keresleti piacot tekintve. Az agrárképzési 

portfólióban 3 alapképzési szak szerepel, gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari agrármérnöki, 

mezőgazdasági mérnöki. Ezen képzések iránt a vizsgált időszakban 

jelentősen csökkent a kereslet, két szakon (gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki) az utóbbi évben nem tudtak nappali 

tagozatos képzést indítani, annak ellenére sem, hogy a mezőtúri képzési 

helyszínhez viszonyítva - infrastruktúra szempontjából - kedvezőbb 

körülmények között, Szolnokon folyik az oktatás. Így e két szak hallgatói 

létszáma rendkívül alacsony. A mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnök képzésre jelentkezők létszáma szintén csökkent, azonban 

kisebb arányban, mint a másik két szakon. A szakokon folyó képzés a Képzési 

Kimeneti Követelményeknek megfelelő, az agrárszakok párhuzamos 

akkreditációja során 2011-ben mindhárom szakot akkreditálta a MAB. 

Magyarország gazdaságfejlesztési koncepciójában a mezőgazdaság kiemelt 

szerepet kap, reméljük, hogy ez a Gál Ferenc Főiskola képzései iránt is 

növelni fogja a keresletet.  
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A felsőfokú szakképzés szintjén a Szolnoki Főiskolán 2011-ben 520 hallgató 

vett részt felsőfokú szakképzésben, 82 százalékuk üzleti, 18 százalékuk pedig 

agrár, illetve műszaki képzési területen tanult. E képzési szakok keresettsége 

eltérő. Az üzleti szakok hallgatói létszáma a vizsgált időszakban 4,4 

százalékkal növekedett, míg az agrár-műszaki képzési területeken 15 

százalékkal csökkent. 2011-ben a bázishoz viszonyítva a hallgatók létszáma a 

képzés első éveiben már indított szakokon csökkent, azonban új szakok 

bevezetésével az összes létszámot emelni tudtuk. Az agrárképzések iránti 

kereslet többnyire elenyésző, míg a műszaki képzéseké emelkedett.  

 

A Kecskeméti F őiskola  (továbbiakban KF)a Szolnoki Főiskolának a műszaki 

képzési területen versenytársa. Széles körű műszaki szakkínálattal 

rendelkezik (Anyagmérnöki, gépészmérnöki, járműmérnöki, Ipari termék- és 

formatervező mérnöki, Mérnökinformatikus, Műszaki menedzser és 

Műszakoktató alapképzési szakok). A KF a műszaki képzési területen jó 

hírnévvel, innovációkkal, jelentős szellemi kapacitásokkal rendelkező 

intézmény. Az ebből származó előnyét erősíti a Mercedes kecskeméti 

gyáregységének felépülése és a vállalat kapcsolata a főiskolával. Műszaki és 

kertészeti szakjait mindhárom képzési szinten kínálja (FSZ, BA, MA). Előnyt 

jelent a főváros könnyebb elérhetősége. A KF Szolnokon is folytat műszaki 

képzést egy szolnoki partner-középiskolával való együttműködésben.  

 

A Károly Róbert F őiskola  agrár szakokkal rendelkezik, műszaki szakokkal 

azonban nem. Az intézmény kedvező piaci megítéléssel bír. 

 

A Nyíregyházi F őiskola  széles skálájú képzési kínálatot nyújt. Számos 

felsőfokú szakképzési, illetve szakirányú továbbképzési szakkal rendelkezik. A 

szélesebb szakkínálat nagyobb vonzerőt jelenthet szakmát és képzést 

választó fiatalok számára. Mesterképzést nemzetközi tanulmányok szakon 

kínál a főiskola.  
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Összességében a Gál Ferenc F őiskola versenytársai az intézményünkkel 

szemben elsősorban szélesebb körű képzési profillal és mesterképzési 

kínálattal rendelkeznek. A hallgatók több képzési/tudomány/szakmai terület 

közül választhatnak, míg a Gál Ferenc Főiskola jelenleg egyházi és 

felnőttképzési tanfolyamokat kínál. A versenytársak egy részével szemben 

hátrányt jelent Mezőtúr város vonzereje. Az azonos képzési területen képzést 

folytató, ám földrajzi szempontból a Főiskola képzési területén kívül működő 

intézményekkel (Szegedi Tudományegyetem)v közös tartalmi fejlesztések és 

kutatások végezhetők, tapasztalat és jó gyakorlat megosztható. Közösen 

kialakítható egy olyan speciális tartalmi és módszertani know-how, amely a 

közös versenytársakkal szemben versenyelőnyt vagy hátránycsökkenést 

eredményezhet.  

 

10.2. SWOT ANALÍZIS  
 

Erősség:  

- lehetséges potenciális mezőgazdasági vállalkozások fejlesztésének 

támogatása, 

 

Gyengeség: 

• csökkenő létszám 

• gyenge piaci pozíció 

 

Lehetőség:  

• növekvő, célirányos állami finanszírozás 

• mérnök képzést erősítése (állami által) 

• központi szakképzési rendszer reformációja 

• oktatáson kívüli egyéb tevékenységekből bevétel (rendezvények, 

konferenciák szervezése) 



Gál Ferenc Főiskola - Mezőtúr    
 

VERSENYTÁRSAK ELEMZÉSE, SWOT ANALÍZIS  173 

• a képzések és a munkavállalás, a gazdaság és az oktatás közötti 

kapcsolat erősödjön  

• világszínvonalú egyetemeink további megerősítése (állami által) 

• a felsőoktatási intézmények gazdasági önfenntartó képességének 

erősítése (állami által) 

• nemzeti és nemzetközi felsőoktatási kiválóság program indítása 

(állami által) 

 

Korlát:  

• kedvezőtlen állami finanszírozási struktúra 
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XI. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSOK  

A Gál Ferenc Főiskola integrálódott a gazdasági-társadalmi környezetébe . 

Hatásai egy összetett mechanizmuson keresztül, komplex módon 

jelentkezhetnek; így a főiskola jelentős munkáltató, vásárlásaival piacot 

teremthet helyi vállalkozásoknak, hallgatók vonzásával jelentősen növelheti a 

városban elköltött jövedelmeket. A főiskola olyan fiataloknak biztosíthat 

lehetőséget Jász-Nagykun-Szolnok megyében és környékén, akik nagy 

valószínűséggel más módon nem lennének képesek felsőoktatási 

tanulmányok végzésére. A főiskola képzéseivel igazodik környezete gazdasági 

igényeihez. Továbbképzéseivel és consulting tevékenységével hozzájárul a 

térség gazdasági fejlődéséhez.  

 

Az Észak-Alföldi Régió és Jász-Nagykun-Szolnok megy e gazdasága 

Az Észak-Alföldi Régió gazdasági helyzetét általánosan jellemzi, hogy a GDP-

ből és a működő gazdasági szervezetekből való részesedése elmarad a 

területi, illetve népességi arányoktól. Az egy főre jutó GDP tekintetében a 

régiók között az utolsó előtti helyet foglalja el (KSH). A versenyképességet 

közvetlenül és közvetve is növelő külföldi érdekeltségű vállalatok száma 

csökkenő tendenciát mutat (KSH). A gazdaság szerkezete (mezőgazdaság, 

ipar, szolgáltatások, illetve az azokon belüli struktúra) kedvezőtlen mind az 

országos átlaghoz, mind a nemzetközi tendenciákhoz viszonyítva. A fenti 

jellemzők Jász-Nagykun-Szolnok megyére is többnyire vonatkoznak.  

 

Szolgáltatások 

A főiskola a térség és vállalatainak fejlődését segítő szakértői tevékenységet 

folytat. Részt kíván venni az Észak-Alföldi Régió, Mezőtúr város és Jász-

Nagykun-Szolnok megye fejlesztési stratégiájának kialakításában, consulting 

tevékenységet folytat helyi vállalkozások és vállalkozási szervezetek számára. 

Szervezett szolgáltatást a Térségfejlesztő Innovációs Központ, mint szakmai 

szaktanácsadó központ és mint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat információs 

pontja biztosít. 
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Pályázati aktivitás és forrásbevonás 

A főiskola pályázati tevékenysége eredményeképpen jelentős pályázati 

forrásokat tudna bevonni.  

 

Társadalmi mobilitási hatások 

A Főiskolai hallgatói vonzáskörzete döntő mértékben a főiskola környezete, a 

földrajzi távolság növekedésével csökkenő intenzitással. Ez – fő számokat 

tekintve – valamennyi képzési szintre, tanulási formára és szakra igaz. A 

legjelentősebb beiskolázási terület Jász-Nagykun-Szolnok megye és Békés 

megye Mezőtúrhoz közel eső része. terveink szerint, a nappali tagozatos 

hallgatók döntő többsége kisvárosból és faluból származik. Családi hátterük a 

piac mai igényei szemszögéből tekintve szerény, nem képes biztosítani sem a 

gyermek saját sikeres (bármilyen) szakmai karrierjéhez szükséges, sem a 

térség gazdasági dinamizálásához szükséges szemléletmód és készségek 

kialakítását. A családok többsége szerény pénzügyi körülmények között él, s 

nem képes finanszírozni gyermekük nagyvárosi felsőoktatási tanulmányait. A 

Főiskola egyik kiemelt társadalmi szerepe, hogy olyan fiatalok számára teszi 

lehetővé a felsőoktatásban való részvételt és felsőoktatási szakképzettség 

megszerzését, akik egyébként nagy valószínűséggel kiszorulnának a 

felsőoktatásból. A főiskola rendelkezik azzal a know - how-val, amely a 

szerény családi, hátrányos szociális háttérrel rendelkező fiatalok 

(versenyszellem hiánya, rossz értelemben vett vidékies-kisvárosi 

gondolkodásmód, szerény idegennyelv-ismeret, alacsonyabb szintű 

tényismeret, alacsony szintű készségek) eredményes képzéséhez szükséges. 

Ezzel segíti a térség gazdasági fejlődését, s csökkenti az elvándorlást. A 

főiskola léte, illetve foglalkoztatási politikája hozzájárul a város és megye 

magasan kvalifikált szakembermegtartó képességéhez, az elvándorlás 

csökkentésére.  

Társadalmi-gazdasági beágyazottság 

A főiskola széleskörű intézményi partnerkapcsolatokat kíván fenntartani 

környezete, a város és a megye intézményeivel. A fentebb említett, közvetlen 

gazdasági-megrendelői viszonyon túl a főiskola fejlesztési, oktatási, 

tudományos együttműködési kapcsolatokat szeretne fenntartani és ápolni. 
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jelenleg a főiskola szoros kapcsolatot próbál kialakítani környezete 

vállalataival. A kapcsolatok egy része közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódik. 

A gyakorlat-orientált képzés egyik fontos eleme a vállalati szakemberek 

bevonása az oktatásba, konkrét óratartások, esettanulmányok, mentori szerep 

formájában. A hallgatók egy nem kis része szakmai gyakorlatát helyi 

vállalatoknál végzheti. A vállalatok szerepe nagy az oktatás tartalmának 

befolyásolásában, különös tekintettel az oktatási célok, a tartalom és 

módszertan, a vállalatok által (is) megfogalmazott piaci igényekhez való 

folyamatos igazodás szempontjából. A főiskola oktatói a vállalatokkal 

együttműködve frissíthetik szakismereteiket. A főiskola hasonló céllal működik 

együtt a térség vállalati szervezeteivel. Szervezeti-intézményi kapcsolatok. A 

főiskola szoros kapcsolatot tart fenn a városi és megyei önkormányzattal. A 

kapcsolatok kiterjednek a városi-megyei stratégiai-gazdasági koncepciók 

kidolgozásában való részvételre, tanácsadásra, a főiskola városi – megyei - 

térségi szerepére. A főiskola szoros kapcsolatot tart fenn a város 

középiskoláival. A kapcsolatok egyrészt oktatási – tudományos - szakképzési 

jellegűek (műszaki képzés szakterületen), másrészt viszont segítik a 

középiskolákat a gazdasági-társadalmi igények, tendenciák követésében, 

amelyet azok a képzés során felhasználnak. Kiemelt jelentőségű a 

középiskolák segítése a diákok felsőoktatási tanulmányaira való 

felkészítésében. A főiskola több városi, megyei intézménnyel tart fenn 

tudományos, kulturális és egyéb kapcsolatokat. Ilyen a városi művelődési 

központ, polgármesteri hivatal.  

 

Tudomány- és kultúraközvetít ő szerep 

A Gál Ferenc Főiskola jelentős és dinamikusan bővülő-fejlődő szerepet tölt be 

a város és környéke tudományos, ismeretterjesztő és kulturális életében. 

Kihasználva a főiskola infrastruktúráját (tornacsarnok, előadótermek, 

szemináriumok) a főiskola különféle rendezvényeket szervez. A rendezvények 

között szerepelnek helyi tudományos konferenciák, országos és nemzetközi 

tudományos konferenciák, a város közönségének szóló ismeretterjesztő 

előadások, kiállítások, koncertek, közönségtalálkozók. 
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A helyi közösségek önfenntartó képességének kérdése egyre erősödő 

hangsúllyal kerül előtérbe a mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégiák 

globális színterén. Ezen belül is egyre nagyobb társadalmi figyelem övezi az 

élelmiszerellátás alapját jelentő mezőgazdaság működését, fejlődési 

lehetőségeit, hatékony működtetésének megoldásait és jó gyakorlatait. Az 

utóbbi egy-másfél évtizedben ugyanakkor több alternatív üzemi modell is 

megjelent az élelmiszergazdaság területén, ezek közül főként a helyi 

élelmiszertermelés és rövid láncú értékesítési csatornák integrált rendszerei 

kerültek előtérbe elsősorban a legfejlettebb gazdaságokban – például 

Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, az 

Egyesült Államokban. 

Ma már egyértelműen érzékelhető, hogy a társadalom egyre nyitottabb olyan 

alternatív megoldásokra, amelyekkel sikeresen lehet leküzdeni a 

klímaváltozásból, a globalizációból, a természeti erőforrások feléléséből adódó 

egyre mélyülő erőforrás- és közösségi önfenntartáshoz kapcsolódó 

problémákat. Az ezredforduló utáni időszak olyan nagy kutatásai, mint az 

ENSZ Millenniumi Ökoszisztéma Értékelése, a Stern-jelentés, az Éghajlat-

változási Kormányközi Testület Negyedik Helyzetértékelő Jelentése, a 

Globális Környezeti Áttekintés GEO-4, az ENSZ Fejlesztési Programjának 

jelentése az emberiség fejlődéséről, vagy a WWF Élő Bolygó - Living Planet 

jelentés 2010 arra kívánja a figyelmet irányítani, hogy a társadalmi stabilitást 

egyre erőteljesebben fenyegeti a természeti rendszerek erőforrás-korlátainak 

átlépése, a természeti erőforrások felélése. 

A magyar mezőgazdaság és a vidék helyzetét tekintve a fentiek 

vonatkozásában leginkább arra érdemes a figyelmet fordítani, hogy az 1980-

as évtizedben elindult, a rendszerváltással felgyorsult folyamatok 

eredményeként radikálisan lecsökkent a mezőgazdasági foglalkoztatottak 

száma, a mezőgazdasági termelés területén aktív gazdaságok száma. 

Megnőtt viszont a gazdák kiszolgáltatottsága a globális piacok, a 

kiskereskedelem, az elsősorban a magánérdekeket támogató kutatás-, 

támogatás- és szabályozáspolitika miatt. Ennek következménye, hogy a 

legtöbb helyi közösség elveszítette mind képességét, mind eszközeit az e 

változásokhoz való alkalmazkodás előmozdítására. Ugyancsak ennek a 
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folyamatnak az egyik eredménye, hogy az „agri-kultúra” egyre marginálisabb 

tudást jelöl, amelynek élelmiszerellátásunkban betöltött szerepét egyre inkább 

átveszi a „bio-ökonómiai” kutatásokra alapozott tudásrendszer és gyakorlat. 

Holott a helyi erőforrásokra épülő élelmiszerellátási rendszerek gazdasági, 

társadalmi és környezeti vonatkozásaikban is fenntartható választ kínálnak a 

konvencionális élelmiszer-rendszerek negatív környezeti és szociökonómiai 

hatásaira (Ángyán et al, 2003; Buttel 2006; Wright-Middendorf, 2007). A 

kistermelőket támogató, alulról szerveződő civil érdekvédelmi mozgalom, vagy 

akár a felülről induló szakpolitikai folyamatok, jogszabályokban testet öltő 

szabályozás és támogatáspolitika, amely a gyakorlatban is hozzájárulhatna a 

helyi élelmiszer rendszerek fejlesztéséhez, elősegíthetné a termelők és 

fogyasztók közvetlen kapcsolatának fejlődését, viszonylag ritkán kerül 

társadalomtudományi kutatások fókuszába. A helyi élelmiszer rendszerekről, 

alternatív élelmiszer hálózatokról szóló kiterjedt társadalomtudományi 

szakirodalom jobbára csak a teoretikus rendszerezést vagy a fogalmi elemzést 

szolgálja, s csak kisebb részben tanulmányozta magukat a civil érdekvédelmi 

kezdeményezéseket. Az agrárpolitika is csak a legutóbbi időszakban kezdett 

intenzívebben foglalkozni explicit módon a rövid élelmiszerláncok, a termelők 

és fogyasztók közötti kapcsolatok, a közvetlen értékesítés vagy a helyi 

élelmiszer rendszerek fejlesztésének témakörével.  

A helyi élelmiszer rendszerek (local food system - LFS) fogalmán a 

szakirodalomban egy földrajzilag körülhatárolható, sajátos környezeti, 

szocioökonómiai adottságokkal, kulturális hagyományokkal rendelkező térségi 

kezdeményezést értünk, amely a helyi élelmiszertermelők és fogyasztók 

közvetlen kapcsolatán keresztül valósítja meg az élelmiszer önellátást.  

Az alternatív élelmiszer hálózat (alternative agri-food network - AAFN) fogalma 

pedig elsősorban arra a termelők és fogyasztók újfajta szolidaritásán alapuló 

kapcsolati vonatkozásra mutat rá, amely a globalizált élelmiszerellátási lánc 

személytelenségéből kínál kiutat (Holloway et al., 2007; Renting et al 2003).  

A globalizált élelmiszergazdasággal való szembenállást és az 

élelmiszerellátás lokalizációját kezdeményező alternatívnak és/vagy helyinek 

mondott élelmiszer rendszerek lényege, hogy az élelmiszergazdaság 

globalizációjának káros hatásait mérsékelve felértékelik az élelmiszer 
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minőségét, eredetét és környezeti előnyeit. A helyi élelmiszer termelés és helyi 

fogyasztás lényegéből eredően kevesebb szállítást, így kevesebb károsanyag-

kibocsátást jelent. Egyúttal előtérbe hozza a termelők és a fogyasztók között a 

mezőgazdasági termékek tulajdonságaival kapcsolatos információátadást, 

serkenti a termelők és fogyasztók szövetkezéseit, együttműködéseit.  

A helyi élelmiszer mozgalom Nyugat-Európában a biogazdálkodás 

konvencionalizációjának kritikájából táplálkozott. Az organikus szektor két 

évtizedes sikertörténetének alapja, hogy a termelésben egyre specializáltabb 

és egyre intenzívebb gazdálkodást folytat, a kínálat alakításában egyre inkább 

a szupermarketekben értékesített biotermékekre koncentrál, vagyis valójában 

a fogyasztás de-lokalizálását serkenti. A helyi élelmiszer mozgalom víziója, 

hogy a helyi termelők által létrehozott többletértékből kevesebbet fölözzenek le 

a kereskedelemi közvetítők és maradjon több az értéket előállító termelőknél. 

A helyi hozzáadott érték növelése és a profit helyben tartása pedig segíti a 

vidéki munkalehetőségek megmaradását, elősegíti, hogy a mezőgazdasági 

munka tisztes megélhetést nyújtson, ezáltal a vidéki területek 

népességmegtartó képességéhez is hozzájárul.  

A termelői és fogyasztói kapcsolatot serkentő rövid ellátási láncok (short food 

supply chains), közvetlen kereskedelmi rendszerek szellemi forrása a japán 

Teikei-rendszer, amely a hetvenes évek második felétől kezdve számos 

hasonló szerveződést inspirált és mutatott alternatívát az iparszerű, 

egyoldalúan termelés- és profitorientált élelmiszertermelés és -ellátás 

gyakorlatával szemben.  

A Teikei feltételrendszerét 1978-ban megfogalmazó Japán Ökológiai 

Mezőgazdálkodás Egyesület a termelő-fogyasztó közvetlen kapcsolatát a 

kölcsönös segítség, a tervszerű gazdálkodás, a termény elfogadásának elve, a 

kölcsönös előnyök alapján kialakított árak, a baráti kapcsolatok elmélyítése, a 

saját elosztási rendszer, a demokratikus vezetés, tanulási folyamat, a 

megfelelő csoportnagyság és a folyamatos fejlődés elvei alapján hozta létre 

(JOAA 1993). A világban egyre több hasonlóan a fenntarthatósági alapelvek 

szerint létrejött szerveződés vált sikeressé: Amerikában a közösség által 

támogatott mezőgazdaság (Community Supported Agriculture, röviden CSA), 

Kanadában az ASC, a GAS; a GASAP Belgiumban, a Reciproco 
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Portugáliában, a Pergola Hollandiában, a Landwirtschaftsgemeineschaftshof 

Németországban, az ACP Svájcban).  

 

Az alternatív élelmiszer-rendszerek az élelmiszerellátást közösségi 

kezdeményezésként innovatív módon újraszervezve a termelők, a fogyasztók, 

a helyi közösségek és a természeti környezet érdekeit, illetve értékeit egyaránt 

megőrzik és fejlesztik. A termelők számára az ilyen rendszerek teljesen új 

bevételi forrásokat kínálnak. Új tevékenységekkel egészíthetik ki 

mezőgazdálkodásból származó jövedelmüket, mint például az agro-

ökoturisztikai szolgáltatásokból, a rövid szállítási útvonalak és a helyben 

történő feldolgozás révén az értékesített agrártermékek árából többlet értéket 

tudnak elsajátítani; a gazdálkodás során további társadalmi innovációt 

alkalmazhatnak. Ebben a körben kell hangsúlyosan említeni a termelői 

szövetkezetek létrehozását, amely – teljes mértékben elkülönülve az 

államszocialista tsz-modelltől – a magyar mezőgazdaság számára is jelentős 

erőforrás-gyarapítást biztosíthat. 

 

Az alternatív élelmiszer-rendszerek változatos formákban öltenek testet: 

termelői-fogyasztói együttműködések (mint például a közösség által 

támogatott mezőgazdálkodás), közvetlen értékesítés (például termelői 

piacokon, előfizethető doboz rendszerekben), agro-öko-turizmus  

(falusi vendégasztal), közösségi beszerzés (bevásárló körök, fenntartható 

közösségi élelmiszer rendszerek) és fogyasztók, mint termelők (közösségi 

kertek kezdeményezői). 

Fontos kitérni arra, hogy ezek a rendszerek messze nem csak gazdasági 

vonatkozásban gyarapítják az erőforrásokat. E rendszerek közösségépítő, a 

társadalmi önfenntartó képességet a szocio-kulturális dimenzióban is erősítő 

hatásai rendkívül jelentősek. Nem véletlen, hogy e modellek alkalmazása a 

kezdeti kísérleti irányzatokat övező bizonytalanság után határozott támogatást 

és biztatást kap a fejlett gazdaságok helyi közösségi gazdaságszervezési 

gyakorlatában. Ennek eredményeként a közelmúltban a helyi 

élelmiszerellátást biztosító rendszerek számos fejlett országban egyre 
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erőteljesebben gyarapodtak, illetve tudatos fejlesztésük az európai és nemzeti 

szinten is egyre inkább előtérbe került. 

A helyi élelmiszer rendszerek fejlettsége, elterjedtsége között országonként, 

régionként jelentős különbségek mutathatók ki, de a fejlesztés alapja minden 

esetben egy komplex, integrált agrár-, vidék-, és táplálkozáspolitika 

megalkotása, amelyhez a területfejlesztés modernizálása, intenzív lakossági 

ismeretterjesztés, fenntartható életmódra ösztönző kommunikációs 

kampányok, az alulról jövő közösségi kezdeményezések és civil szervezetek, 

a helyi termelők és fogyasztók összefogását előmozdító önkormányzatok 

érdemi együttműködése társul. 

 

Francia példák: AMAP-ok és szabadtéri piacok 

A fogyasztó és a termelő közötti kooperáció fejlesztésében Franciaországban 

többféle szakmai és civil kezdeményezésű szervezet vállal szerepet. A 

témában az egyik legnagyobb ernyőszervezet a mezőgazdasági termelők, 

fogyasztók, környezetvédők egyesülete (Alliance Paysans – Ecologistes – 

Consommateurs), amely 24 tagszervezet képviselő szövetség a minőségi helyi 

termékek közvetlen kereskedelmének elősegítésére. Az Egyesület a Paraszti 

Mezőgazdaság Fenntartásáért (Associations pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne - AMAP) a közösség által támogatott mezőgazdaság 

francia megvalósulása, amely heti rendszerességgel juttatja el a termelők 

termékeit a fogyasztókhoz. A fogyasztók egy meghatározott időszakra előre 

kifizetik az egy adott régióból származó a termékeket. A rendszert a termelő 

és fogyasztó közötti személyes kapcsolatból származó bizalom működteti, 

mely nemcsak a kifizetett pénzre és az ennek ellenébe várt termékre 

vonatkozik, hanem a beltartalmi minőségre is. Az árakat az éves fenntartási 

költségek és a tagok/elérhető fogyasztói kosarak létszámának függvényében a 

valós termelési költség határozza meg, de az így is jócskán a piaci ár alatt 

marad. 

Az első AMAP 2001-ben jött létre, pár év alatt több százas nagyságrendet ért 

el a hasonló együttműködések száma, s jelenleg mintegy 2000 AMAP 

országos hálózata működik Franciaország szerte. Az AMAP rendszer 

kezdeményezői (Daniel és Denise Vuillon) saját dél-franciaországi 
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gazdaságuk megmentésének érdekében szerveztek maguknak vásárlói 

csoportot egy évtizedde

szezonális szerződésben elő

magukat a gazdaság termékeinek (hetente 10

megvásárlására, a gazdálkodási kockázatok megosztására. A hel

és fogyasztók partnerségének alapja, hogy a fogyasztó betekintést valamint 

aktív részvételi-elkötelező ő

napok, piknikek, betakarítási ünnepek, önkéntes munka lehető

elosztások megszervezése, adminisztrálása során. A termelő

jutva heti rendszerességgel szállítja termékeit a fogyasztóknak átvételi 

pontokra (boltokba, közösségi házakba). A kölcsönös bizalom erő

csak az adott szó kötelez, s a személyes kapcsolat jelent
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az országos AMAP hálózat weboldalán 
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Az AMAP hálózatban ré

gyümölcstermesztéssel foglalkoznak, és vállalják a vegyszermentes 

termesztést. A fogyasztók elkötelező

(2006 és 2008) kutatásai alapján három csoportba sorolta: a 

legelkötelezettebbek a legkorábbi tagjai a csoportnak, és túlnyomó részük már 

részese volt más alternatív kezdeményezésnek vagy csoportnak; a középső
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gazdaságuk megmentésének érdekében szerveztek maguknak vásárlói 

csoportot egy évtizeddel ezelőtt, amelyben a fogyasztók éves, féléves, vagy 

ődésben előre fizetés mellett, de baráti áron kötelezték 

magukat a gazdaság termékeinek (hetente 10-12 különböző
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és fogyasztók partnerségének alapja, hogy a fogyasztó betekintést valamint 

elköteleződési lehetőséget kap a termelés folyamataiba, nyílt 

napok, piknikek, betakarítási ünnepek, önkéntes munka lehető

zése, adminisztrálása során. A termelő biztos piachoz 

jutva heti rendszerességgel szállítja termékeit a fogyasztóknak átvételi 

pontokra (boltokba, közösségi házakba). A kölcsönös bizalom erő

csak az adott szó kötelez, s a személyes kapcsolat jelent garanciát.

 
Közösség által támogatott mezőgazdálkodási kezdeményezések Franciaországban 

az országos AMAP hálózat weboldalán  
http://www.reseau-amap.org/recherche-amap.php) 

Az AMAP hálózatban résztvevő gazdálkodók többnyire zöldség

gyümölcstermesztéssel foglalkoznak, és vállalják a vegyszermentes 

termesztést. A fogyasztók elköteleződését Dubuisson–Quellier és Lamine 

(2006 és 2008) kutatásai alapján három csoportba sorolta: a 

bek a legkorábbi tagjai a csoportnak, és túlnyomó részük már 

részese volt más alternatív kezdeményezésnek vagy csoportnak; a középső
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csoport tagjai időről-időre vállalnak felelősséget; míg a harmadik csoportból 

kikerülő tagokra egyáltalán nem jellemző az elköteleződés, az élelmiszer 

beszerzésen kívül más tevékenységgel nem foglalkoznak. 

 

Az URGENCI (Urban - Rural Network: Generating new forms of Exchange 

between CItizens) hálózat 2008-ban kezdett disszeminációs projektjének 

keretében az AMAP koncepciót népszerűsíti tíz közép-kelet-európai 

országban és Észak-Afrikában. A projekt keretében 2008 decemberében majd 

2010 októberében Magyarországon is járt a nemzetközi URGENCI hálózat 

francia delegációja. A Nyitott Kert Alapítvány betakarítási ünnepén és 

kerekasztal-beszélgetés keretében látta vendégül a Gödöllő-Babatvölgyi 

Biokertészeti Tangazdaságban, az eseményt a Tudatos Vásárlók Egyesülete 

szervezte a Földkelte – Reclaim the Fields Hungary és a Gödölye Szociális 

Szövetkezet közreműködésével. 

Az AMAP-ok mellett Franciaországban a 170 csoportot magába foglaló 

CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural, 

magyarul A Vidéki Környezet és a Mezőgazdaság Értékének Növeléséért 

Célzó Kezdeményezések Központja) is a közvetlen értékesítést hivatott 

fejleszteni. A CIVAM keretein belül létrejött „Un plus bio” nevű egyesület 2002 

óta azokat a szülők, élelmezésvezetők, éttermi szakácsok, étkeztetők, 

dietetikusok, biogazdálkodók által létrehozott helyi élelmiszer 

kezdeményezéséket fogja össze, amelyek célja, hogy a bioélelmiszer 

közvetlenül bekerüljön a közétkeztetésbe. 

A bretagne-i CIVAM (http://www.civam-bretagne.org) egy olyan városszéli 

nagyjából 400 ezer lakosú területet ellátó 22 helyi csoportot alkotó hálózat, 

amelybe 34 termelői piac, 3 szövetkezeti gazdabolt, 14 dobozrendszer, 

bioélelmiszerre alapozott közétkeztetés, és biogazdák szövetsége által alkotott 

alternatív élelmiszerhálózat tartozik.  

 

A gazdálkodók által vezetett Brin d’Herbe boltot az élelmiszer 

önrendelkezésért küzdő nemzetközi kistermelői mozgalom, a Via Campesina 
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20 francia gazdálkodója hozta létre 1992-ben Rennes-ben, hogy közvetlen 

értékesítéssel adhassák el a helyben termesztett zöldséget, hús és 

tejterméket, kenyeret, italokat és új típusú kapcsolatot alakítsanak ki a 

termelők és a fogyasztók között. A másfél millió eurós forgalmú bolt a rennes-i 

városkörzetben a közvetlen értékesítés 10 százalékát bonyolítja le. Reagálva 

a megváltozott életstílusra Rennes városkörzetében az új típusú termelői 

piacok délután 16 és 19 óra között vannak nyitva, hogy munka után is 

vásárolhassanak a fogyasztók. A termelői piacok Franciaországban is a 

hagyományos, bevett módját képviselik az élelmiszer ellátási rendszernek, 

ahol a gazdálkodók a termelésért kifizethető többletértékhez hozzájuthatnak, 

amennyiben terményeiket friss, egészséges, környezetkímélő áruként viszik 

piacra. A bretagne-i Bon Repos szabadtéri termelői piacát például a 

gazdálkodók maguk szervezik az apátság mellett minden vasárnap. 

 
Sok helyen a szabadtéri termelői piacok az informális gazdaság részeként 

olyan gazdálkodókat is vonzanak, akik még premodern, paraszti kultúrában 

élnek. A közvetlen értékesítést emiatt sok francia a paraszti alávetettség 

jelképének tekinti, ellentétben a gazdálkodók felszabadítását jelentő hosszú 

élelmiszerláncokkal és konvencionális iparszerű gazdálkodási rendszerekkel.  

 

Valójában e konvencionális élelmiszer rendszerek a termelői piacok számára 

veszélyforrást jelentenek. A gazdálkodók éppenséggel e termelői piacokon 

juthatnak új gazdasági autonómiához, csökkenhet a kiszolgáltatottság 

érzésük. Míg az összes termelő mindössze 3%-a biogazdálkodó, a közvetlen 

értékesítéssel foglalkozók 30%-a bioterméket árul. A fogyasztók összekötik a 

közvetlen értékesítésben forgalmazott árut a minőségivel. A gazdálkodók 

közvetlen értékesítéssel visszanyert autonómiáját a professzionális 

gazdaszervezetek a bevett, konvencionális élelmiszerellátási gyakorlattal való 

egyértelmű szakításként értékelik. 
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Közvetlen értékesítési kezdeményezések Bretagne-ban 

(forrás: http://www.civam-bretagne.org) 
 

A CIVAM Bretagne a bretagne-i regionális tanács felkérésére készített 

stratégiai dokumentuma (Regional adaptation of the RDP and the State-

Region contract) számos ajánlást is megfogalmaz a közvetlen értékesítés 

fejlesztésére: a gazdaságlátogatások szervezéséről, a rövid élelmiszerláncok 

kialakításáról, a rövid ellátási láncok oktatásban és kutatásban javasolt 

helyéről, az alternatív élelmiszer hálózatok megszervezéséről. 

 
Olasz példák: gazdaudvar és a szolidáris beszerzés 

A legnagyobb mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet, a Coldiretti által 

létrehozott Fondazione Campagna Amica program célja a fogyasztók, 

gazdálkodók, állampolgárok részvételével az élelmiszer, turizmus és ökológia 

területén új életminőség kialakítása és elterjesztése. Három fő célkitűzése a 

közvetlen értékesítés, a turizmus és a fenntarthatóság köré épül. A Campagna 

Amica gazdaudvari értékesítést, termelői piacokat, agro-ökoturizmust, 

gazdaszövetkezeteket és helyi termék boltokat szervez, hogy az élelmiszer 
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ellátási lánc lerövidítésével kölcsönös előnyt alakítson ki a termelők és a 

fogyasztók oldalán. 

A hagyományos mezőgazdálkodást és a helyi élelmiszereket segítő civil 

mozgalmak közül a Slow Food, a biogazdálkodók különböző egyesületei, a 

városi fogyasztók bevásárló körei a legjelentősebbek.  

A G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidale) mintegy 350 csoportból álló szolidáris 

beszerző hálózat. A pisa-i csoport (GAS.P!) 180 fogyasztói családból áll, tagjai 

leginkább 30-60 év közöttiek, középfokú vagy felsőfokú végzettséggel 

rendelkeznek, és jellemzően kötődnek más kulturális egyesülethez vagy 

környezetvédelmi csoporthoz is. A házhozszállítást is elvégző kistermelők 

ökológiai vagy biodinamikus elvek szerint termelnek, s leginkább azért 

csatlakoztak ehhez a formához, mert szerettek volna az ipari 

mezőgazdálkodás rendszeréből kikerülni, és egy olyan multifunkcionális 

rendszer részévé válni, amely ötvözi a tradíciót és az innovációt. A G.A.S. 

termelői számára a mezőgazdálkodás életformát jelent, és elhivatottságuk arra 

kötelezi őket, hogy ennek kulturális értékeit megismertessék a fogyasztókkal 

(Perényi 2009). A sikeres alternatív-élelmiszer hálózat kiépítése a gazda 

részéről, beruházást, fejlesztést igényel, a gazdálkodás technológiájának és 

szociotechnikáinak (betakarítás gyakorisága, doboz-rendszer kialakítása, 

adminisztráció, kommunikáció) újragondolását, valamint alapvető 

infrastrukturális feltételek (szállítási eszközök, helységek kialakítása, 

munkaerő) megteremtését is szükségessé teszi. Ezeket foglalja össze az 

alábbi táblázat: 

A csoporton keresztül 12 féle élelmiszer (zöldség, gyümölcs, kenyér, hús, 

tészta, olaj, bor), és további két termék (tisztítószerek, szűrt víz) rendelhető. A 

különböző termékek beszerzése eltérő lehet, ezek közül a legrégebbi a 

zöldségeket biztosító doboz-rendszer. A rendszer működése során a 

fogyasztók egy választott időszakra – általában 1 vagy 3 hónap- elra re 

fizetnek a dobozokért, így hetente egy 3-4 kg-os dobozt vehetnek át, ami a 

gazdával kötött szerződésben foglalt zöldségek közül legalább négyfélét 

tartalmaz. 
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A gazdálkodásban bekövetkez ő változások 

Fogyasztó Termel ő 
Iparszer ű 

rendszerek 
Fenntartható 
rendszerek 

Igény az ökológiai 
élelmiszerek iránt 

Áttérés 
ökogazdálkodásra 

Ipari 
mezőgazdálkodás 

Ökogazdálkodás 

Igény az idény 
növények iránt 

Zöldségtermesztés 
az egész év 

folyamán 
Specializáció Diverzifikáció 

Az idényjellegű 
termelés 

bizonytalanságainak 
elfogadása 

Doboz-rendszerek 
bevezetése 

Az árusítás, 
szállítás és 
rendelés 

elválasztása 

Betakarítás, 
csomagolás és 

szállítás 
harmonizálása 

Bizalom iránti 
szükséglet 

megjelenése 
Bizalom kiépítése 

Átláthatatlanság a 
fogyasztó irányába 

Kommunikációs 
képességek 
fejlesztése, 

kommunikációs 
alkalmak növelése 

 (Forrás: Brunori et al., 2008) 

 

A GAS.P!-nak szállító gazdák más csoportokkal is szerződéses viszonyban 

állnak, de a tartósabb termékek beszerzése is más csoportokkal szövetségben 

történik. A tagok közötti kommunikáció levelező listán folyik, ahol a regisztrált 

felhasználók érdeklődésének köszönhetően nem csak a csoporttal, hanem 

egyéb fogyasztással kapcsolatos témák is előkerülnek. A csoport legfőbb 

döntéshozó szerve a havi közgyűlés, ami szoros kapcsolatban áll a tagok 

számára elérhető levelező listával. A lista segítségével alakulnak ki a témák, 

valamint a jegyzőkönyvet is elküldik azoknak a fogyasztóknak, akik nem vettek 

részt az eseményen (Brunori et al., 2008). 

A bevásárló körök kínálta előnyök a fogyasztók számára: 

• Megfizethetőség: az élelmiszerlánc lerövidítésével jelentős 

árcsökkenés következik be. A köztes szereplők (felvásárló, 

nagykereskedő, bolttulajdonos) haszna kiesik, a termelőnek kifizetett 

ár pedig alacsonyan marad. A csomagolásra, a szállításra és a többek 

között reklámozásra fordított kiadások lecsökkennek. A nagyobb 

tételben történő vásárlások miatt olyan tagoknak is lehetőségük nyílik 

a jó minőségű, többnyire biominősítésű termékek beszerzésére, 

akiknek erre egyébként nem lenne lehetősége. 
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• Közösség: a bevásárló körök lehetőséget teremtenek a csatlakozók 

számára, hogy egy fogyasztói közösséghez tartozzanak, és ezen kívül 

a termelőkkel kialakuló személyes kapcsolat segíthet megérteni a 

gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket, közös tanulási folyamatot 

alakíthat ki.  

• Hozzáférhetőség: egyes bevásárló körök olyan különleges 

élelmiszerekhez segítenek hozzájutni, amelyeket helyben állítanak elő, 

kis mennyiségekben, tájfajtákból.  

• Kényelem: ugyan a csoportok működéséhez elengedhetetlen a 

szervezéssel járó munka, de sokan kényelmesebben intézhetik a 

rendszeres időközönkénti átvételt, mint a hagyományos bevásárlást.  

• Etikusság: a bevásárló körök kulcsszerepet játszhatnak a helyi vagy 

méltányos élelmiszer-rendszerek életében.  

Ha a fogyasztók száma elér egy kritikus tömeget, a gazdák a következő 

előnyöket élvezhetik: 

• Bevétel növekedés: a legtöbb kistermelő számára nehézséget jelent a 

konvencionális élelmiszer-rendszereknek való megfelelés, nem tudnak 

versenyezni az olcsó, import tömegtermékekkel. A bevásárló körök 

esetében ugyan a fogyasztók kevesebbet fizetnek az élelmiszerekért, 

de még így is magasabb ár jelenik meg a termelőnél. 

• Tervezhetőség: ezek a fogyasztói csoportok elköteleződnek a 

rendszeres vásárlás mellett, több esetben előre fizetnek a termékekért, 

rendeléseik tervezhető időközönként történnek, így biztos piacot 

biztosítanak a termelőknek. 

• A nehezen eladható termékek piaca: Azok a termékek, amelyeket a 

szigorú kereskedelmi előírások miatt nem tudnak eladni a termelők, 

például nem első osztályú minőségük, vagy nem az előírt időben 

állnak rendelkezésre, könnyebben eladhatóak.  

• Egyszerűsítés: A gazdaságokhoz szorosan kapcsolódó bevásárló 

körök lehetőséget teremtenek a gazda számára, hogy több időt 

fordítson magára a gazdálkodásra, nem szükségszerű az olykor drága 

és bonyolult piaci és marketing tevékenységekre kiemelt figyelmet 
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fordítania. Még inkább megkönnyíti a gazda helyzetét, ha a kör tagjai 

segítenek az élelmiszer átvételének megszervezésében.  

• Közösségi kapcsolatok: A gazdálkodók elszigeteltségét csökkentik e 

csoportok, hiszen lehetővé teszik a személyes, bizalmi kapcsolat 

kialakítását a fogyasztókkal.  

• Marketing: A bevásárló körök általában személyes kapcsolatokon 

keresztül szerveződnek, így a termelőknek nem kell rendszeresen 

marketinggel foglalkozniuk, viszont folyamatos visszajelzést kapnak a 

termékekről. 

 

Osztrák példák: közvetlen értékesítés 

Ausztriában a hetvenes években megjelenő rövid élelmiszerláncok alapozták 

meg a közvetlen kereskedelem különböző formáit, a gazdaságban történő 

feldolgozást és a fogyasztói-gazdálkodói együttműködéseket. Túl azon, hogy a 

termelők számára azonnal biztosították a magasabb bevételeket, kifejezetten 

politikai célkitűzéseik is voltak: a termelők és fogyasztók közötti szolidáris 

gazdaság megteremtése, vagy a biogazdálkodás elterjesztése az osztrák 

mezőgazdaságban. A közvetlen értékesítési rendszerek támogatására 

elsősorban KAP-on kívüli forrásokból volt lehetőség. Az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (ERFA), INTERREG és ESZA (European Social Fund) 

források mellett a biogazdálkodást például állami forrásokból is támogatják. 

Mindezt szövetségi szinten a Kancellári Hivatal 1979-ben az endogén 

vidékfejlesztéséért indított támogatási rendszere foglalta szakpolitikai keretbe. 

Ausztria EU-s csatlakozásával, 1995-től a közvetlen értékesítés fejlesztésének 

támogatása a LEADER programon keresztül valósulhatott meg a COFAMI 

projekt szerint három stratégia mentén: a tej és hús szektorban hagyományos 

kooperációk kialakításának, a közvetlen illetve gazdaudvari értékesítésnek, az 

élelmiszervállalkozások és termelők közötti együttműködések támogatásával. 

A biogazdálkodási akcióprogramokban civil, éttermi, gazdálkodói 

együttműködéseket kötnek szorosabbra a helyi organikus alapanyagok 

felkutatásában. 
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Az Európai Uniós higiéniai csomagjának (2004/852-es és 853-as rendelet) 

hatására Ausztriában módosult az élelmiszertörvény, létrejött az 

Élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi törvény, számos kiegészítő 

rendelet, valamint a termékek összetételét és leírását szabályozó 

Élelmiszerkódex. Ausztria területén a regisztrált gazdálkodók, 

élelmiszervállalkozók (nagyrészt családi gazdaságok) közvetlenül 

értékesíthetik termékeiket önellenőrzési útmutató (Jó Higiéniai Gyakorlat) 

alapján a végső fogyasztóknak, kiskereskedőknek vagy a közétkeztetés 

számára legfeljebb egy közvetítőn keresztül. A regisztráció kötelező, és a 

gazdák szabadon dönthetnek arról, hogy saját termékeiket Ausztria teljes 

területén hogyan értékesítik: közvetlenül háztól, gazdaboltban, különböző 

termékpolcos rendszerekben vagy szupermarketekben. A közvetlen 

értékesítési láncba legfeljebb egy köztes lépcsőfok iktatható be. A regisztrált 

húsvágó üzemek nagykereskedőknek is eladhatják termékeiket. Óvodáknak 

és iskoláknak nem adható le nyerstej, de ápolási otthonokba, öregek 

otthonába szállítható a közétkeztetésben nyers tej, ha a gazda bizonyítani 

tudja, hogy ott a tejet fogyasztás előtt felforralják (Reinegger, Marianne 2010). 

Az osztrák statisztikák szerint ugyanakkor a közvetlen értékesítés az utóbbi 

évtizedben visszaesett a magas emberi erőforrás költségek és az élelmiszer 

szabályozás által diktált beruházási költségek drasztikus növekedése miatt. A 

csökkenést alapvetően a nem főfoglalkozású gazdálkodók teljes kiszorulása 

okozza, akinek már nem éri meg a közvetlen értékesítés beruházási 

költségeinek vállalása (Lebensmittelbericht 

Österreich 2010). A közvetlen értékesítés veteránjai mára kiöregedtek, egyre 

inkább felhagynak a gazdálkodással; ugyanakkor a fiatal gazdálkodók 

számára önmagában már kevésbé vonzó a közvetlen értékesítés. Ahogy a 

biogazdálkodás termékei egyre jobban megtalálják helyüket a szupermarketek 

polcain, a korábban a szolidáris gazdaság elvei szerint működő 

egyesületekből, szövetkezetekből úgy válnak professzionalizált működést 

választó kereskedőcégek, kisvállalkozások. 

Stájerországban, vagyis Ausztria zöld szívében a közvetlen értékesítés 

számos kistermelői kezdeményezéshez kötődik. A MANTURO Egyesület 2003 

óta két hagyományos sertésfajta (a MANgalitza és a TUROpolje) piacra 
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vitelével foglalkozik. A LEADER és a Genuss Region Österreichs program 

támogatásával hozták létre hálózatukat hat állattartó gazda és két hentes 

taggal. Nyugat-Stájerország számos településén tenyésztik a turopolje ősi 

sertésfajtát. Ezek mind bejegyzett, biogazdálkodást folytató üzemek, az ősi 

sertésfajta tartásakor és takarmányozásakor a biogazdálkodás irányelveit 

követik. Az anyaállatok fialásonként 6-8 kismalacot hoznak világra, s 

lényegesen lassabban nőnek a mai tenyésztésekhez képest. Az állatokat 

kiválóan képzett hentesek vágják le és a bio húsról szóló rendelet irányelvei 

szerint dolgozzák fel. A turopolje sertés termékei a „Manturo” márkanév alatt 

kaphatóak a henteseknél és néhány helyi étteremben. 

Az Almenland Bauernspezialitäten (ALB) gazdálkodói kezdeményezés 

Stájerország keleti részén 1997 óta non-profit egyesületi formában működik. A 

LEADER támogatáson túl, országos szintű támogatást szereztek a hús, méz, 

kenyér és sajt termékpályák összehangolására mintegy 40 közvetlen 

értékesítési ponttal. Az osztrák agrárkamara ‘Gutes vom Bauernhof’ 

pontrendszerét is felhasználják. 

Az ALMO hálózata 1988 óta 550 alpesi szarvasmarhatartó mellett üzleti 

vállalkozásokat is képvisel, akik közül két helyi hentes egy regionális 

húsfeldolgozó és terjesztő. A 4000 alpesi szarvasmarha az Almenland nemzeti 

parkban legel, 800 méter feletti magasságban buja fűvel és fűszeres 

növényekkel táplálkoznak és kizárólag friss forrásvizet isznak. Extenzív 

tartásuk miatt húsuk kiváló minőségű, magas vas és cink és niacin tartalmú, 

gazdag A, B1, B12, D és E-vitaminokban. Az gazdálkodók által létrehozott 

ALMO márka kivételes értékét a környezetvédelmi és állatjóléti civil 

szervezetekkel való szoros együttműködés adja.  

A gazdaudvari, helyi termék bolti formák mellett egyre elterjedtebb az üzlet az 

üzletben rendszer, az önkormányzati értékesítési pontok, és a helyi vendéglők 

kiszolgálása is.  

Az üzlet az üzletben rendszer egy stájer gazdálkodó találmánya, amit az 

agrárkamara kezdett promótálni Bauernecken néven a Gutes vom Bauernhof 

rendszer mellett. A helyi boltban minden gazdálkodó kap egy termékpolcot, 

aminek ellátásáért saját maga felelős. Az ár megállapítását a termelők végzik, 

az üzlet további harminc százalékot erre tesz rá. 



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

192 GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSOK 
 

 

Burgenlandban a közvetlen értékesítéssel foglakozók – mint minden 

gazdálkodó – tagjai a Burgenlandi Agrárkamarának. A kamara tanfolyamokat 

szervez, a gazdaságokban helyszíni szaktanácsadást végez, telefonon nyújt 

segítséget a gazdáknak az aktuális kérdésekben. A kamarai tanfolyamokon 

való részvételi díj költségéhez 66%-os támogatást biztosítanak. 

Körülbelül 150 kistermelő tartozik a burgenlandi közvetlen értékesítéssel 

foglalkozó gazdák szövetségéhez. A gazdák tagdíjat fizetnek a szövetségben, 

amiért rendszeresen információkkal látják el az új törvényekről és előírásokról, 

vásárokra járnak, tájékoztatják a nyilvánosságot és képviselik a gazdákat 

Bécsben is. Az ellenőrzést a tartományi szövetség végzi a saját tagjai 

körében. Az ellenőrzés az alábbi kritériumokra terjed ki: 

• Megfelelő végzettség és képesítés megléte 

• Saját natúrtermék és saját előállítás 

• Marketing, vevők kiszolgálása 

• Tisztaság, higiénia 

• Gazdaság, értékesítő hely, feldolgozó helyiség kinézete 

• Termékek minősége (termékkóstolók) 

• A higiéniai viszonyokat (HACCP), a termékek jelölését az élelmiszer-

felügyelet (minisztérium) ellenőrzi  

• Az állatorvos ellenőrzi a húsüzemeket (higiénia, húsvizsgálat, stb.) 

• A Mérték- és Mértékhitelesítő Hivatal ellenőrzi a megfelelő töltési 

mennyiséget 

• Az adózást az adóhivatal ellenőrzi 

Az ellenőrzések rendkívül fontosak, mivel ezáltal az utóbbi években jelentősen 

nőtt a gazdaságok színvonala. 

A közvetlen értékesítéses kezdeményezések osztrák példáiból leszűrhető 

tanulság, hogy rendkívül erős az elkötelezettség az élelmiszer ellátáson 

túlmutató, alternatív, szocioökonómiai fenntarthatósági értékek iránt. A városi 

fogyasztókat egészséges és környezetkímélő bio-élelmiszerrel ellátó 

vállalkozások minden esetben az elzárt, marginalizált vidéki közösségekben 

élő kistermelők életkörülményeinek javítását tartották alapvetően 

kívánatosnak.  
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Ez az erős meggyőződés vált a szükséges beruházásokat biztosító és az 

ismeretterjesztést is magában foglaló gyakran önkizsákmányolást igénylő 

önkéntes munkák alapjává. E közvetlen értékesítéses kezdeményezések 

résztvevői és érintettjei számára biztosítandó méltányos munkakörülmények 

megteremtése hosszú távon elkerülhetetlenné tette a szervezetek 

professzionalizációját, de mindez nem járt az eredeti értékek feladásával. A 

közvetlen értékesítéshez kapcsolódó marketingstratégiák közül ki kell emelni a 

regionális gasztronómiai és élelmiszervállalkozásokkal való kapcsolatot, ami 

az osztrák kistermelőknek további biztos piaci lehetőséget jelent. 

 

Amerikai példák 

Az Egyesült Államokban a helyben termesztett élelmiszer értékesítésének a 

2008-as farmtörvény (Food, Conservation and Energy Act) adott hatalmas 

lendületet, amely elsőként foglalkozott az élelmiszerellátás környezeti 

költségeivel, az abból fakadó társadalmi igazságtalanságokkal és 

közegészségügyi hatásokkal. Évente nagyjából összesen 50 millió dollárral 

járult hozzá a helyi élelmiszer kezdeményezések fejlesztéséhez. A törvény a 

helyben termesztett élelmiszer térbeni lehatárolásakor a 400 mérföldes 

távolságot nevezi meg, míg felmérések szerint az amerikaiak a helyi 

élelmiszer fogalma alatt az eladáshelyhez képest 50-100 mérföldön belül 

termesztett élelmiszert értik (Martinez et al 2010). A friss élelmiszer fogalmát 

azonban jobbára a saját állam területéről származó élelmiszerre tartják fenn. 

A helyi továbbá jelenti a kevéssé feldolgozott, zöldség-gyümölcs árut, olykor a 

hús és tej is ide tartozik, valamint ide értik a közvetlenül a termelőnél (piacon, 

gazdaudvarban, közösség által támogatott szerveződésben, éttermekben, 

szupermarketek helyi termék részlegén) kapható árut. Az amerikai 

mezőgazdálkodási minisztérium, az USDA vidékfejlesztés programjában - 

térbeli és fogalmi kiterjesztéssel - egyre inkább a „helyi” és/vagy „regionális” 

szerepel, felismerve, hogy valójában két eltérő szintről van szó. 

 

Az Egyesült Államok szövetségi szintű helyi élelmiszer rendszereket segítő 

támogatáspolitikájának legfontosabb intézkedéseit a mellékletben az 

intézkedések legfontosabb elveit pedig az alábbiakban foglaltuk össze: 
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• Lokalizáció: a fenntartható helyi és regionális élelmiszerrendszerek 

ismertségének növelése (Know Your Farmer, Know Your Food 

Program), helyben termesztett áruk népszerűsítése (Speciality Crop 

Block Grant Program), közvetlen támogatás mezőgazdasági 

termelőknek helyi feldolgozásra és értékesítésre (Value-Added 

Producer Grant Program), hitel a helyi és regionális élelmiszerek 

tárolására, feldolgozására és terjesztésére (Business and Industry 

Guarantee Loan Program), helyi intézmények élelmiszer 

beszerzéséhez nyújtott támogatás (Fresh Program), új piaci 

lehetőségek megteremtésére szóló támogatás (Federal-State 

Marketing Improvement Program).  

• Közösségi együttműködések: alacsony jövedelmű térségekben, többek 

között a helyi termelés növelésére, az értékesítés infrastrukturális 

feltételeinek javítására és a helyben termesztett áruk vásárlásának 

népszerűsítésére (Community Food Project Competitive Grants 

Program), élelmiszerbiztonság előmozdítására (Community Food 

Project), a legalacsonyabb jövedelműek közötti éhezés 

megszűntetésére (Community Food Security Initiative).  

• Közvetlen értékesítés farmerpiacokon: a termelői piacok 

népszerűsítése (Farmers' Market Promotional Program), táplálkozási 

kockázatnak kitett 5 év alatti gyermekek számára szóló étkeztetési 

program (WIC Farmers’ Market Nutrition Program), hatvan év feletti 

alacsony jövedelmű kedvezményezetteknek szóló étkeztetési program 

(Senior Farmers’ Market Nutrition Program), segítségre szoruló 

családoknak szóló kiegészítő támogatás (Supplemental Nutrition 

Assistance Program), közcélú infrastruktúrafejlesztés (Community 

Facilities Program). 

A Farm Bill, az Egyesült Államok ötévente szövetségi szinten megalkotott 

mezőgazdálkodási és élelmiszer politikája, 1933 óta folyamatosan változott. A 

harmincas években (Agricultural Adjustment Act, 1933) az ártámogatások, a 

jövedelemkiegészítő támogatások rendszerének megteremtését, majd a 

háború után az élelmiszerbiztonságot helyezte előtérbe (Food Stamp Act, 

1964).  
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E szabályozás végletesen eltorzította az élelem árképzését, olcsó élelmiszert 

hozott létre, a termelési költségek valós árát helyettesítve és eltekintve a 

közegészségügyi és szocioökonómiai hatásoktól. Az utóbbi évtizedek 

törekvései között a legfontosabb a helyi és egészséges élelmiszer 

előállításának, forgalmazását és közvetlen értékesítésének elősegítése volt.  

A közvetlen értékesítés amerikai megvalósulásában a fogyasztók számára 

legkedveltebb szerveződési forma a CSA (Community Supported Agriculture). 

Ennek keretében a fogyasztó a termelőnél részesedést vásárol/tagságot nyit, 

amely meghatározott mennyiségű terménynek felel meg (pl. egy doboz 

paradicsom, a hét zöldségei, gyümölcsei, húsfélék, sajtok). Ezt a részesedést 

aztán a fogyasztó – szezontól függően - hetente megkapja (kiszállítják neki 

vagy a farmon, értékesítési ponton felveheti). A részesedések értékesítése 

már az év elején megkezdődik, a részesedés ellenértékét általában akkor ki is 

fizetik. A termelők és fogyasztók közötti kapcsolatot szabályozó Egységes 

Kereskedelmi Törvény (Uniform Commercial Code) szerint a több mint 500 

dollár értékű kereskedelemben írásos szerződésre is szükség van a felek 

között. 

Ez tehát egy klasszikus nyertes-nyertes játszma, amely a fogyasztónak azért 

kedvező, mert a személyes kapcsolat garanciát jelent, hogy jó minőségű 

áruhoz jut.  

A rendszerben benne van a közös kockázatvállalás, a gazdálkodással járó 

kockázat megosztásának percepciója is: a vásárló arról is nyilatkozatot tesz, 

hogy kifogás nélkül elfogadja a farmer által termelt terményt. Ezzel 

gyakorlatilag elismeri a gyengébb termés, vagy akár a teljes terméskiesés 

lehetőségét is. A termelő számára a legfőbb előny a szerény, de biztos 

jövedelem. A közös felelősségvállaláson túl a kerti közösségi élmények és a 

fogyasztóktól érkező pozitív visszajelzések oldják a gazdálkodás 

elszigeteltségét.  

 

Az USDA 26 ügynökségén keresztül indított Know Your Farmer, Know Your 

Food Program (KYF2) kampány célja a fenntartható helyi és regionális 

élelmiszerrendszerek ismertségének növelése, a termelők és a fogyasztók 

egymáshoz közelebb hozása, az egészséges táplálkozás és a 
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környezetkímélő gazdálkodás feltételeinek javítása, társadalmi párbeszéd 

indítása az élelemről és a mezőgazdálkodásról.  

 

A program honlapja az Egyesült Államok mezőgazdálkodásának egyik 

portálja, ahol a társadalom legszélesebb körei és a helyi és regionális 

élelmiszer rendszerek fejlesztésén dolgozók online beszélgetéseket is 

folytathatnak. A helyi termékek értékesítését és a közvetlen értékesítést 

számos civil érdekképviseleti szervezet és kezdeményezés is támogatja. Ezek 

közül érdemes az alábbiakat említeni: 

A kistermelői érdekképviseleti koalíció fontos partnere az Országos 

Fenntartható Mezőgazdálkodási Koalíció (NSAC), amely a kis és közepes 

gazdálkodók lehetőségeit és kívánja bővíteni, környezetkímélő gazdálkodási 

módszerek terjesztésével és a fiatal gazdálkodók segítésével, a helyi és 

regionális élelmiszer rendszerek fejlesztésével, és a fenntartható 

mezőgazdaságból származó termékek elérhetőségének megteremtésével. 

A Real Food Challenge egy országos diákszervezet, amely az amerikai 

fiatalok fenntartható élelmiszer mozgalmát szervezi, helyi közösségi 

csoportokkal és regionális non-profit szervezetekkel együttműködve az 

egyetemeket szeretné ellátni helyben megtermelt élelmiszerrel. 
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A Community Food Security Coalition (CFSC) 325 szervezet részvételével a 

társadalmi igazságosságért és a fenntartható mezőgazdaságért, a helyi és 

regionális élelmiszer rendszerekért küzd, élelmiszerpolitikai tanácsokat gyűjt 

egybe a helyi megoldásokkal és szabályozási javaslatokkal. Az Amerikai 

Egyesült Államokban ez a közösségi élelmiszerbiztonsági mozgalom adja azt 

a széleskörű értelmezési keretet, amely az éhezés ellenes, a fenntartható 

mezőgazdálkodási, a táplálkozáspolitikai, és az élelmiszerlánc sok egyéb 

résztvevőjét képviselő csoportosulások érdekeinek közös képviseletéért jött 

létre.  

A CFSC égisze alatt működő érdekvédelmi tevékenységet a helyi közösségek 

és állami kormányzatok szintjén az élelmiszer tanácsok teljesítik ki, fordítják le 

a víziót, projekteket generálnak, a helyi közösségek élelmiszer tudatosságát 

növelik, a helyi gazdálkodók és a fenntartható mezőgazdálkodás érdekében 

sokszor egymástól távol álló szakterületek ismeretanyagát a közösségi 

élelmiszer biztonság fogalma alatt új megvilágításba helyezik. A 

döntéshozatalt segítik (konkrétan informálják és továbbképzik) azáltal, hogy 

összehozzák és összehangolják az élelmiszerláncban szereplők sokrétű 

érdekeit. 

A CFSC hálózatépítésének célja egy érdekvédelmi koalíció kialakítása a 

közösségi élelmiszer programok fejlesztésére. Az USDA által finanszírozott 

több mint 100 közösségi indíttatású helyiélelmiszer projekt szakmai 

támogatásán, a végrehajtás értékelésén túl a CFSC tevékenységei kiterjednek 

az országos szabályozás befolyásolására helyi élelmiszer, városi 

mezőgazdálkodás és élelmiszerbiztonság témában, valamint konkrét 

támogatási programok kialakítására (pl. WIC és Senior Farmers Market 

Nutrition Program, illetve Farmers Market Promotion Program). Az 

érdekvédelmi koalíció partnerei között találjuk a National Sustainable 

Agriculture Coalition, a National Organic Coalition, az Organic Farmers Action 

Network és a Food and Water Watch szervezeteket. 

A fogyasztói-termelői érdekek harmonizációját és a bizalmi viszony 

helyreállítását tűzték ki célul az élelmiszer tanácsok.  

Az Egyesült Államokban a legérdekesebb modelljét kínálják a dialógusra épülő 

társadalomtechnikának, amely összehozza a hasonló érdekű csoportokat, és 
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átszeli a hagyományos város-vidék megosztottságot. E tanácsok segítségével 

az agrárius, közegészségügyi, környezetvédelmi és egyéb érdekcsoportok 

szektorközi szerveződéseit és változatos koalícióit hozta létre az elmúlt pár 

évben. 

Állami szintű élelmiszer tanácsot a NY-i kormányzó (Eliot Spitzer) hozott létre 

2007-ben. Városi szinten 2006-ban New York városa maga is létrehozott egy 

helyi élelmiszerpolitikai koordinátori pozíciót a polgármesteri hivatalban. New 

York város polgármestere 2007-ben hirdette meg a PlaNYC című városi 

fenntarthatósági stratégiát (www.nyc.gov/planyc2030), amely kritikusai szerint 

teljességgel nélkülözte, hogy milyen szerepet vihet a helyi élelmiszer a város 

hosszú távú fenntarthatóságának érdekében. Viszont a manhattan-i kerület 

vezetője által jegyzett FoodNYC report (szerzője Sarah Brannen) éppen a 

fenntartható élelmiszer témáját dolgozta ki a várostervezés adta keretek 

között. A FoodWorks című városi szintű stratégia később 59 pontban foglalta 

össze a teljes városi élelmiszer rendszer átalakításának programját. 

Az élelmiszerrel kapcsolatos szabályozás a kormányzati munkában általában 

egymástól silószerűen elválasztott osztályokon, koordináció nélkül zajlik. Az 

élelmiszer tanácsok leginkább arra hivatottak, hogy összefüggésében tárják fel 

azt a sokféle erőfeszítést, amit az önkormányzatok élelmezés tekintetében 

végeznek a közoktatási, lakásügyi, városfejlesztési, közegészségügyi, 

közmunka, közlekedési, településtervezési és egyéb ügyosztályaik 

segítségével. A mintaadó példák között találjuk a Chicago Élelmiszer 

Tanácsát, a Connecticut-i Táplálkozáspolitikai Bizottságot, valamint a 

Portland/Multnomah (Oregon) Élelmiszer Tanácsot. A széleskörű szakmai 

egyetértés kialakítására vállalkozó országos érdekvédelmi szervezetek és 

egyesületek közül az Amerikai Dietetikusok Egyesülete, a védőnők 

szövetsége, a Településtervezők Egyesülete, a Közegészségügyi Egyesület 

közösen fogalmazta meg a fenntartható élelmiszerlánc elveit. 

Friss kistermelői termékeket népszerűsítő civil kezdeményezések közül 

említésre érdemes a Farm Fresh Choice. Élelmiszer-igazságossági 

programjukon keresztül a kaliforniai Berkeley legrászorultabb rétegeihez jut el 

friss kistermelői élelmiszer. Az önkéntes mentorokat és ifjúságvezetőket 

alkalmazó civil társadalmi kezdeményezés támogatói között találhatók helyi 



Gál Ferenc Főiskola - Mezőtúr    
 

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSOK  199 

alapítványok, egyesületek pl. a Kaliforniai Élelmiszerbank Egyesület is. A 

programvezető Ecology Center közegészségügyi, táplálkozásnevelési, stressz 

kezelési, mentális egészségi és ifjúságnevelési akciót is szervez, melynek 

során a friss, a régióban elérhető, helyi organikus gazdálkodásból származó 

élelmiszert beviszik az iskola utáni szabadidős programok helyszíneire. 

Célkitűzésük, hogy a helyi közösségek jóllétét növeljék az egészséges 

élelmiszeren keresztül, valamint a fenntartható életformák választását 

alapnormaként állítsák a legfiatalabb generációk elé. Kutatási tevékenységük 

közül a környezeti és közegészségügyi igazságtalanságok okainak feltárása a 

legfontosabb. 

Az Obama kormányzat 2010 végén elfogadott élelmiszerbiztonsági 

reformtörvénye (FDA Food Safety Modernization Act) 1.4 milliárd dolláros 

modernizációs program az élelmiszerrel összefüggő megbetegedések 

gyógyításáért és megelőzéséért. Az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó 

FDA mint élelmiszerhatóság kötelező visszahívási és ellenőrzési hatáskörébe 

utalja az élelmiszerlánc szereplők négyötödét, csak a hús, baromfi, tojás 

vizsgálatok tartoznak az USDA (mezőgazdasági minisztérium, Food Safety 

and Inspection Service) hatáskörébe. Az Egyesült Államokban évente 48 millió 

megbetegedéshez vezetnek különböző élelmiszer eredetű fertőzések, 

amelyek során 128 ezer kórházi kezelés és 3000 haláleset következik be. A 

helyi kistermelők és élelmiszerfeldolgozók, amennyiben a közvetlen 

értékesítésből származó bevételük nem haladja meg az 500 ezer dollárt, a 

kistermelői könnyítéseket tartalmazó Tester-féle módosítás alapján, 275 

mérfölden vagy a szövetségi állam határán belül értékesíthetik termékeiket.  

Összefoglalóan mind az európai, mind az amerikai szabályozásra jellemző, 

hogy ártámogatásokkal, jövedelem-kiegészítéssel végletesen eltorzította az 

élelem árképzését, valódi élelmiszerbiztonság helyett olcsó élelmiszert hozott 

létre, s a termelés valós költségeit függetlenítette a közegészségügyi és 

szocioökonómiai hatásoktól. Az utóbbi évtizedek ellenhatású törekvései között 

a legfontosabb a helyi és egészséges élelmiszer előállítása, forgalmazása és 

közvetlen értékesítése, a gazdasági, társadalmi és környezeti problémák 

egységes kezelése, az agrárgazdaság multifunkcionális szerepének erősítése. 

Az európai lakosság döntő többsége szerint a  mezőgazdálkodásnak és a 
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vidéki térségeknek az egészséges és biztonságos élelmiszertermelésen 

keresztül az egész kontinens jövőjét kell biztosítania, de ezen jóval túlmenően 

magára kell vállalnia egy sor globális feladatot is, a 2011 októberében 

hétmilliárd lakosú bolygón felelősen szembenézve az éghajlatváltozás vagy az 

energiaválság problémáiból eredő kihívásokkal.  

 

A magyarországi helyzet 

Az agrár-környezetgazdálkodási programok és európai uniós támogatások 

eredményeképpen szerte Magyarországon is megjelentek olyan új típusú, 

innovatív, rövid és helyi élelmiszerhálózatok, amelyek sikeresen elkerülik a 

konvencionális élelmiszer-rendszerek negatív hatásait, így valódi választási 

lehetőséget kínálnak az egyoldalúan profitorientált iparszerű élelmiszer 

előállítási gyakorlattal szemben. Új társadalmi megegyezés alapján, 

személyes, közvetlen vagy közösségi, bizalmi kapcsolatokon alapuló termelői-

fogyasztói együttműködések jöttek létre. Jellemzőjük, hogy minőségi termékek 

cseréjét biztosítják, mert a szereplők számára fontos a termék helyi eredete és 

ökológiai előnyei. A gazdálkodók függetleníteni tudták magukat a 

konvencionális agrár-ipari láncoktól, a fogyasztók pedig elköteleződtek az 

élelmiszertermelés politikai, kulturális és etikai értékei mellett (Balázs-Simonyi, 

2009).  

Magyarországon a közvetlen értékesítés megrekedt a túlhasznált 

infrastruktúrájú termelői és köztéri piacokon. Túlélte a rendszerváltást, de 

veszélyeztetetté vált az őstermelői kultúra. A termelői piacok Nyugat-

Európában a háború után sok helyen fokozatosan eltűntek a városi 

környezetből, jobb esetben turisztikai látványosságként csarnokokba, 

bevásárlóközpontokba szorultak vissza és csak a kilencvenes évek elején 

társadalmi összefogásra közpénzből indultak újra. A piaci kultúra 

újraélesztését tűzte ki célul a „Kincsünk a Piac” hálózat helyi csoportja is a 

budapesti Hunyadi téren, illetve a szegedi Mars téren. A Szövetség az Élő 

Tiszáért országszerte szervezi termelői piacait. 

Hatvankét homokhátsági agrárvállalkozó alakította ki a homokháti kamra-túra 

hálózatot, hogy interneten népszerűsítsék és a kereskedők megkerülésével, 

saját gazdaságukban, tanyájukon értékesíthessék házi termékeiket, 
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szolgáltatásaikat. Ezt szervezi meg a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara által 

életre hívott Kamratúra és a komótos étkezést Magyarországon terjesztő 

Rendek Ökotanyáról kiinduló Csigatúra.  

Helyi bioélelmiszerre alapozott közétkeztetést valósít meg egyre több innovatív 

kezdeményezés. A fenntartható gazdálkodás irányába mutató, bio vagy 

kistermelőktől származó, helyi élelmiszerekre alapozott közétkeztetés 

rendszerint elkötelezett önkormányzatok (Óbuda-Békásmegyer, Tarpa), 

közétkeztető vállalkozások (Biogastro Kft.), civil szervezetek ("A rák ellen, az 

emberért, a holnapért!" - Társadalmi Alapítvány) összefogásával jön létre.  

Informális fogyasztói egyesülések, tudatos vásárlók körei indítják útjára a 

Közösség Által Támogatott Mezőgazdálkodás legjobb kezdeményezéseit. A 

Szatyor Bevásárló Közösségnél például magas minőségű, helyben 

termesztett, méltányos áron beszerzett friss zöldségek, tejtermékek, szörpök, 

befőttek, gyümölcslevek, Fair Trade termékek jutnak rövid úton a termelőtől a 

fogyasztóhoz.  

Hazai LEADER és KEOP források segítségével sikeres térségi marketing 

hatására helyi termék rendszerek jöttek létre például a Hegyköz településein, 

Sümeg térségében, Tolna megyében és Szekszárd térségében. 

Összefoglalva e sikeres példák és jó gyakorlatok tanulságait, a helyi élelmiszer 

rendszerek kialakításakor az alábbi elveket érdemes figyelembe venni: 

 

Sokféle érintett együttm űködése, hálózatépítés . A sikeres közvetlen 

kereskedelmi kezdeményezések erős térségi szintű önszerveződési kapacitást 

fejlesztenek ki, többnyire civil szereplők, társadalmi mozgalmak, vagy zöld 

aktivizmus keretében. Az együttműködésre irányuló térségi törekvést és az 

ösztönzést gyakran állami vagy regionális programok, piaci szereplők 

bevonása teremti meg. Jelenleg számos szabályozási és kereskedelmi 

akadálya van a direkt értékesítésnek, s emiatt elsősorban a termelői marketing 

kapacitásokat pótló közvetítőkön segítségével valósulhat meg termelők és 

fogyasztók összekapcsolódása. A leggyakoribb esetben „kívülről jött”, városi, 

pragmatikus szervezők a kezdeményezések vezetői, akik jól tudnak 

együttműködni a helyi érintettek széles körével, megvan a szakmai 

képzettségük a szabályozási, a pályázati lehetőségek áttekintésére, a 
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termelés és fogyasztás közötti közvetítés, kommunikáció megszervezésére. 

Egyre több bajnoka van a helyi élelmiszer rendszerek fejlesztésének, akik 

részben szakpolitikai változások kikényszerítésével, részben pedig a 

szabályozás érintettjeinek összekapcsolásával kedvező változásokat tudnak 

véghezvinni, sok esetben éppenséggel a regionális hatóságok, helyi 

önkormányzatok közreműködésével. 

 

A hagyományos tudások újragondolása, f ősodorba kerülés . A 

közösségépítés, a helyi identitáserősítés és a gazdaság újszerű 

megalapozásának szándékával a helyi tradíciók invenciózus módon 

újraalkothatók, s így az elmúlt évtizedekben megváltozott táplálkozási, 

gazdálkodási és környezeti beállítódásainknak jobban megfelelnek. A helyi 

élelmiszer hálózatok valódi sikere az, ha nem maradnak marginálisak, 

gazdaságilag életképtelenek, hanem értékfeladás nélküli professzinalizációval 

továbbfejlődhetnek. Az alapvetően ellenséges szakpolitikai környezetben 

azonban mindezek az erőfeszítések legfeljebb csak kivételesnek mondhatók, 

meglehetősen ritka és nehezen sokszorosítható jó gyakorlatként 

értelmezhetők. A helyi élelmiszer rendszereket létrehozó vállalkozók sokféle 

összetett erőforrást (tudás, képesség, önkéntes és fizetett munka, külső 

segítség, infrastruktúra) mobilizálnak, hogy létrehozzák sajátos működési 

közegüket. A helyi élelmiszer rendszerek és a közvetlen értékesítés 

fejlesztéséhez vidékfejlesztési, biogazdálkodási, agrimarketing tudásbázis és 

képesség egyidejű összeszervezését kell megvalósítani, amelyben a 

szakértői, helyi, laikus, hagyományos, rejtett tudáselemek egyaránt 

bennfoglaltatnak. 

 

Alternatív mez őgazdaság és védjegy rendszerek.  A környezetkímélő 

mezőgazdálkodás hozzájárulhat a fenntartható közösségek kialakításához, a 

termelői-fogyasztói közvetlen bizalmi kapcsolatok ápolásához. A termelés és a 

fogyasztás időbeli, térbeli és szociokulturális elszakadása miatt az élelmiszer-

ellátási lánc különböző (a termelés folyamatától a termék eredetéig terjedő) 

szakaszaira önkéntes tanúsítási és védjegyrendszerek jöttek létre.  
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Közös bennük, hogy az európai felmérések szerint katalizálják a közvetlen 

értékesítés fejlődését. Amint a nemzetállamok elvesztették képességüket a 

globalizált élelmiszer gazdaság kordában tartására, a minőségbiztosítási, 

tanúsítási és jelölési rendszerek (ISO, HACCP) sem szolgáltatnak érdemi, a 

fogyasztót valóban érdeklő információt arról, hogy a termelésnek, élelmiszer 

előállításnak milyen hatása van a környezetre, az egészségre, a helyi 

közösségekre. Noha a bio, szabadtartású, méltányos kereskedelemből 

származó és hasonló jelölések az élelemtermelés gyakorlatáról megbízható 

információt hordoznak, ugyanakkor a tanúsítás kritikáját megfogalmazó 

kutatók szerint éppenséggel piacorientáltságuk miatt a nem helyben termelt 

termékek fogyasztását segítik, hosszabb távon árnövekedést okoznak a helyi 

termelői és a helyi fogyasztói oldalon is (Tovey 2009) és ezért jobbára csak 

hátráltatják az élelmiszer rendszer radikális átalakítását (Watts et al. 2005, 

Winter 2003). A globalizált élelmiszer gazdaság alternatíváját jelentheti, ha 

helyi szinten sikerül összekötni a termelőket és a fogyasztókat elsősorban az 

élelmiszer sivatagként azonosított teületeken, ahol helyben termelt (friss, 

szezonális táplálékot kínáló) élelmiszer piac nem is létezik, és az élelmiszer is 

a delokalizált (placeless) javak közé tartozik (Fonte 2008).  

 

Hazai gyakorlati megvalósítási példák  

 

Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács 

A gödöllői helyi élelmiszer hálózat kialakításának célja, hogy az élelmiszerlánc 

irányát a hálózati gazdaság elve szerint a helyi, regionális, országos és export 

irányba alakítsa át. A projektet végrehajtó Gödöllői Helyi Élelmiszer Tanács 

(G7) civil szervezetek és vállalkozások képviselői, valamint magánszemélyek 

által létrehozott együttműködés és internetes adatbázis 

(www.helyielelem.blogspot.com), amelynek feladata Gödöllő térségében 

elérhető áron kínált minőségi, biztonságos, helyi élelmiszerellátási rendszerek 

létrehozása, a termelők, feldolgozók, vendéglátók, és fogyasztók közötti 

közvetlen kapcsolatok ápolása, a táplálkozáskultúra fejlesztése és ezzel 

kapcsolatos ismeretterjesztés. 
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A Gödöllő Helyi Élelmiszer Tanács fő célja a környék helyi termelőinek és 

fogyasztóinak közvetlen kapcsolatát biztosító humán infrastruktúra fejlesztése, 

egy fenntartható helyiélelmiszer-stratégia kialakítása. A kezdeményezéshez 

csatlakozott szervezetek: SZIE-KTI-Környezeti Társadalomkutatók, Solier 

Cafe; SZIE - Babatvölgyi Biokertészet, Tanüzem, Nyitottkert Alapítvány, SZIE 

KTI, Greendependent Fenntartható Megoldások Egyesülete, Gödöllői 

Agrárközpont Kht, Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesület, Gödöllő. 

 

A G7 stratégia alapja új szövetségek, társadalmi partnerségek kialakítása a 

közszférában és a magánszektorban, új kezdeményezések indítása a 

kölcsönös előnyök biztosításával a helyi közösségben:  

- a fogyasztók oldalán: a negatív környezeti hatások csökkentésével minél 

több embert ellátni helyben termelt élelmiszerrel, az egészséges táplálkozási 

szokások elterjesztése, különösen a gyerekek és a fiatalok körében; a városi 

fogyasztók igényeinek kielégítése a környező vidék termelői ellátási 

kapacitásaira épülve.  

- a termelők oldalán: a környező táj fenntartása, kisgazdaságokra épülő 

mezőgazdálkodási jellegének megőrzése, biztos fogyasztói kör és 

piacfejlesztés. 

A Gödöllői Helyi Élelmiszer Stratégia és a G7 szolgáltatásai Gödöllő, mint 

ökováros programjába illesztve tartalommal töltik fel az önkormányzat által 

kitűzött célt, a közös helyi közösségi és környezeti értékeket magában foglaló 

stratégia létrehozását a helyi élelmiszer-ellátás területén. A G7 programjának 

egyediségét biztosítja, hogy önkéntes és egyenrangú partnerek összefogásán 

alapul; társadalmi hálózatot, közös platformot képezve sokféle érdekű szereplő 

tömörítésével alakítja ki önellátó helyi termelők és fogyasztók közvetlen és 

szoros kapcsolatán alapuló helyi élelmiszer-rendszerét, hogy kevesebb 

környezeti terheléssel juthassunk friss és egészséges élelmiszerhez Gödöllő 

környékén. Meghatározó vonása a minőség iránti elkötelezettség, így az 

élelmiszer minőség ellenőrzésének kifejlesztése egy hosszútávon fenntartható 

közösségi intézményen keresztül, helyi minősítési rendszer kiépítésével. A 

program feladatai: 1. célcsoport bővítés lakossági bevonással, 2. fenntartható 

élelmiszerlánc kialakítása, 3. kommunikációs platform kialakítása. 
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A Gödöllői Önkormányzattal egyeztetve a fenntartható élelmiszer-stratégia 

alapelemei közül az alábbiak állnak tesztelés alatt:  

• Helyi termelők és fogyasztók közvetlen kapcsolatának fejlesztésére 

szerevezett események: gazdaságlátogatások helyi termelőknél, 

betakarítási fesztiválok, regionális piac szervezése.  

• Iskolakertek kialakítása: az iskolai tantervekben az életmód és az 

étkezési szokások bevezetése.  

• Iskolai menzák átalakítása: az iskolai tantervekben az életmód és az 

étkezési szokások bevezetése, a helyi és lehetőleg biogazdálkodásból 

származó élelmiszer arányának növelése az iskolai menzákon; majd 

az önkormányzat által fenntartott kantinokban, mintaként szolgálva a 

későbbiekben a szolgáltató intézményekben, a helyi turizmusban, a 

helyi piacon kialakított menzán történő bevezetéshez.  

• Egyszerűsített szabályozás a helyi és bio termelők érdekében, 

ösztönző programok kialakítása az élelmiszer kilométer csökkentése, 

a szállítás során keletkező széndioxid kibocsátás csökkentése 

érdekében. 

 

Helyiélelmiszer-rendszer fejlesztés Szekszárd térségében 

A Tolna megyei helyi élelmiszerek fogyasztásának ösztönzésével, egy helyi 

élelmiszer rendszer kialakításával foglalkozó Eco-Sensus Közhasznú 

Nonprofit Kft. szekszárdi helyi kezdeményezésre alakult 2009-ben. Kezdetben 

egy kommunikációs, ismeretterjesztő kampány és honlap 

(http://www.tolnaitermek.hu/) segítségével arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

helyi termékek fogyasztásának milyen környezeti előnyei vannak, majd egy 

mintaprojektben megkezdte egy komplex „helyi élelmiszer rendszer” 

kialakítását Szekszárd körzetében. A mintaprojekt lépései: kínálati oldalon a 

meglévő termelői kör felmérése, megszervezése, a keresleti oldalon a 

fogyasztók tájékoztatása, minőségi élemiszer védjegy bevezetése. A 

mintaprojekt kezdetben a szekszárdi borvidék területén, később egész Tolna 

megyében segíti a helyi termékek közvetlen értékesítését. A tájékoztatás és a 

minőségi garanciák, a bizalom megteremtésének fő eleme egy „szekszárdi 

helyi termék védjegy” kialakítása és bevezetése. A rendszer működése 

előnyöket jelent mindkét oldalon: a termelőnek biztos piacot, a fogyasztónak 
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pedig környezetkímélő élelmiszereket. A közvetlen értékesítés 

megszervezésére a tájékoztatást keresleti és kínálati oldalon is végzik, 

partneri kapcsolatokat, különböző marketing akciókat szerveznek a helyi 

érdekek, érintettek összefogására.  

Az európai uniós támogatással megvalósuló projekt elsődleges célja a 

fenntartható termelés és fogyasztás szokásainak megteremtése a régióban, 

ami hosszútávon közvetlenül is hozzájárulhat a lakosság életminőségének 

javításához. Mindez nem utolsósorban a régió agrárgazdasági szerkezetének 

átalakulásához, a helyi termelői kör megerősödéséhez is vezethet – 

környezetkímélő módon.  

A helyi termékekről és a közvetlen értékesítéses kistermelői élelmiszerek iránti 

igényeiről szóló 2010-es kérdőíves felmérések szerint az átlagos Tolna megyei 

bevásárló középfokú végzettségű, negyvenes éveiben járó hölgy. A megye 

valamelyik „nagyvárosának” (Szekszárd, Tolna, Paks, Dunaföldvár, Dombóvár, 

Bonyhád) valamelyikében lakik, legalább egy gyermeket nevel, és családjában 

van aktív kereső. A tolnaiak jellemzően bíznak a helyi élelmiszerben és jobb 

minőségűnek is tartják, noha annak fogalmáról nem alkotnak biztos képet. 

Tolna megyében – hasonlóan Magyarország legnagyobb részéhez – a helyi 

élelmiszer fogalmát sokan nem is ismerik: „helyben termelt” helyett „közelben 

megvehetőt” értenek alatta. A Tolna megyei élelmiszer vásárlása, a 

leggyakrabban elhangzó vélemények szerint biztonságos. Az élelmiszer 

beszerzésének forrását tekintve azonosítható, hogy a nem városi háztartások 

inkább a helyi boltot látogatják, a gyermekes háztartások bevásárlói viszont 

többet járnak piacra. A Tolna megyei, nem városban élő családokra jellemző a 

saját zöldség, gyümölcs és tojástermelés. Tolna megye 235 ezer főnyi 

lakosságának 35%-a nagyrészt helyi élelmiszert fogyaszt. A helyi élelmiszert 

fogyasztók (39,2 ezer fő) mintegy 2/3-a fontosnak tartja, hogy Tolna megyei 

termék kerüljön az asztalára. Vásárláskor erről alaposan tájékozódik, döntését 

nem bízza a véletlenre. A helyi élelmiszerrel kapcsolatban legfontosabb 

elvárás, hogy a termék egészséges, biztonságos legyen. Bioterméket a Tolna 

megyei családok negyede vásárol. A biotermékekkel kapcsolatban a fiatalabb, 

iskolázottabb, magasabb jövedelmi csoportba tartozó vásárlók nyitottabbnak 

bizonyulnak az erre vonatkozó empirikus kutatási eredmények szerint.( KEOP-
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2009-6.1.0/B - A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 

viselkedésmintákat ösztönző mintaprojektek.  A Tolna megyei lakosság helyi 

élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói magatartására vonatkozó statisztika 

felmérések összehasonlítása.) 

A jelzett kutatás szerint a megyei átlaghoz viszonyítva iskolázottabb, fiatalabb, 

családos, zömmel városlakó vásárlói csoport roppant tudatos, alaposan 

tájékozódik a vásárolni kívánt termékről. 94%-uk szentel figyelmet a termék 

származási helyét illetően. Körükben mérhetően erősebb a bizalom a helyi 

termékkel kapcsolatban és többet is fogyasztanak. A helyi termék definíciójuk 

egységesebb, és vásárlásaikat is 80%-ban helyi élelmiszerüzletben 

bonyolítják. Kiemelkedően magas, majd 40%-os (szemben a megyei 25%-os 

átlaggal) a biotermékek rendszeres vásárlása, fogyasztása. A helyi 

gazdálkodókra tekintettel tudatosan választanak helyben termeltet, úgy 

gondolják, elsősorban a termelőnél szerezhető be autentikus hazai áru, a 

piacon, de már a helyi boltban is csekély a helyi termék aránya.  

A felmérés szerint a Tolna megyeiek több mint 72%-a a helyi boltból, mintegy 

18%-a a szupermarketből és majd 10%-a a piacon vagy termelőtől vásárol. A 

termelőtől történő közvetlen beszerzés szerepe ugyanakkor egészen 

marginális. Az egyedülállóak, vagyis a nyilvánvalóan idős személyekből álló 

vásárlói kör nem keresi fel a helyi termelőket. Van idejük elmenni a 

szupermarketba (körükben a legmagasabb a bevásárlóközpontban történő 

vásárlás) és a piacra. A többtagú gyermektelen családok döntően a helyi 

boltban vásárolnak. Az átlag alatti arányban látogatják a szupermarketet és a 

piacot, de termelőhöz kétszerte gyakrabban járnak. A közvetlenül a termelőtől 

beszerzett termék a legolcsóbb, és a háztartástípusba tartozóknak nagyobb a 

vásárlásra fordítható ideje. A felkeresett háztartások mintegy felét kitevő 

gyermekes családok vásárlási helyszínei pontosan megegyeznek a Tolna 

megyei átlaggal. A városban élők – az átlaghoz képest – vásárlásaikat 

kevésbé intézik a helyi boltban, annál inkább a szupermarketban. A megye hat 

nagyobb városában a vevők jobban preferálják az „igazoltan” helyi terméket, 

vagyis majdnem 12%-ot tesz ki a piaci és a termelőnél történő beszerzés 

aránya. A községekből nehezebb elérni a szupermarketet, a helyiek 84%-ban 

a helyi boltból kényszerülnek kielégíteni vásárolt élelmiszerszükségleteiket. 
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Összefoglalás 

A röviden ismertetett európai és amerikai példák rávilágítanak, hogy a 

nagyüzemi mezőgazdasági termelési rendszerek mellett miként és milyen 

gyakorlatok megjelenésével alakultak ki a helyi élelmiszer rendszerek. A 

magyar vidék számára a helyi élelmiszer rendszerek ugyanakkor a nyugat-

európai és észak-amerikai példáktól eltérően lényegesen erőteljesebben 

jeleníthetik meg a szociális dimenzióban a különféle előnyöket. A helyi 

foglalkoztatás bővítése a helyi közösség élelmiszer-ellátási költségeinek 

csökkentésével, illetve stabilizálásával, a világpiaci élelmiszeráraktól való 

függőség mérséklésével olyan szociális támogatást biztosít, különösen a 

halmozottan hátrányos helyzetű, magas munkanélküliséggel és szűk 

munkapiaci lehetőségekkel küzdő térségek lakossága számára, amelyet 

nehezen lehetne egyéb eszközökkel helyettesíteni. Az egyházi szerepvállalás 

éppen ebben a vonatkozásban kerül előtérbe, hiszen a mezőtúri MVK 

elindításának elsődleges társadalmi és gazdasági hatáscélja, hogy főként a 

hátrányos helyzetű, de egyébként természeti erőforrásokkal megfelelően 

ellátott térségek önfenntartó képességének stabilizálásához, erősítéséhez 

biztosítson támogatást elsősorban az oktatás és képzés területén. 

Figyelembe kell venni, hogy a mezőtúri kari fejlesztési koncepció szerint a 

nagyüzemi és a helyi élelmiszer-rendszerek nem egymás konkurens 

modelljeként, hanem egymás mellett működtethető, eltérő célokkal, eltérő 

tulajdonosi struktúrával és eltérő piacokkal jellemzett rendszerekként 

kezelendők, amelyek számos ponton erősíthetik egymás működését. A vidék 

stabilitása, a helyi társadalmak stabil erőforrás-újratermelő képessége és a 

helyben maradás biztosítása általánosságban tekintendő nemzeti érdeknek, 

ám ehhez a helyi munkalehetőségek és az önfenntartás képességének 

stabilitása is szükséges. A mezőtúri kari fejlesztés koncepciója e stabilitás 

megteremtéséhez kíván hozzájárulni a legkorszerűbb nyugat-európai és 

észak-amerikai gyakorlatok tanulmányozása és értékelése alapján a magyar 

viszonyokhoz és szükségletekhez igazított képzési és oktatási program 

kiépítésével. 
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XII. FENNTARTHATÓ FEJL ŐDÉS SZEMPONTJAI  

A fenntartható fejlődés szemléletét a Gál Ferenc Főiskola magáénak vallja, az 

tevékenységének szinte minden területén látható. A képzési kínálatban  több 

olyan terület is található, amelyek az élhető, fenntartható környezettel, annak 

fejlesztésével szoros kapcsolatban állnak.  

• Aranykalászos gazda  

• Hulladéktelep-kezelő 

• Méhész 

• Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 

• Mezőgazdasági vállalkozó 

• Targoncavezető  

• (meglévő OKJ végzettség mellé) 

• Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés 

• Napenergia hasznosító berendezések szerelése, beüzemelése és 

szervizelése 

A hallgatók kapcsolódó szakmai gyakorlatához  együttműködési 

megállapodást próbálunk kötni első körben a Mezőtúron megtalálható 

lehetséges piacvezető vállalati partnerekkel: 

 

Lehetséges partnerek 

Agrohíd Kft. (Mezőtúr) 

Kite Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., (Nádudvar, Mezőtúri 
telephely) 

Syngenta Seeds Kft. (Budapest, Mezőtúri telephely) 

KWS Magyarország Kft. (Győr) 

FF Fémfeldolgozó Zrt. (Mezőtúr) 

Mentész Zrt. (Mezőtúr) 

Claas Hungaria Kft. (Törökszentmiklós) 

Axiál Kft. (Baja) 

Lasa Agrokultúra Kft., (Törökszentmiklós) 
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Kunhalom Agrária Mezőgazdasági Zrt. (Fegyvernek, Szapárfalu) 

Rafi Hungaria Kft. (Mezőtúr) 

Bihari Gábor (Mezőtúr) 

Ikr Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt. (Bábolna, Szolnoki telephely) 

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zrt. (Békéscsaba, Orosháza) 

EMIKA Elektromechanikai Ipari és Kereskedelmi Zrt. (Kalocsa) 

Baracsi Paletta 97. Kft.  

 

Az intézmény K+F+I tevékenységében  a fenntartható fejlődés kiemelt 

szerepet kap. Leendő agrár és műszakai szakjainkon az alábbi területek 

integrálását tervezzük: 

• épületszerkezeti elemekbe integrálható héjszerkezetű kollektorok 

fejlesztése, 

• energianád betakarítás- és feldolgozás-technológiájának fejlesztése, 

• biogáz, biodízel illetve a napenergia felhasználási lehetőségeinek 

feltárása, 

• talajbaktériumok hatásának vizsgálata történik az őszi búza, a tavaszi 

árpa és a kukorica termesztése során, 

• vízterek biológiai állapotának vizsgálata, a környezet minőségének 

vizsgálata. 

Az intézmény célja, hogy infrastruktúrájának fejlesztésekor a környezetkímélő, 

energiaracionalizáló megoldásokat helyezze előtérbe. Ennek eredményei: 

• fosszilis energiahordozók felhasználásának kiváltása megújuló 

energiaforrások felhasználásával (napkollektoros rendszer, tervezett 

talajhő felhasználás, stb. ), 

• energia, víz, papír, stb. felhasználás racionalizálása (pl. szakaszos 

fűtés, belső anyag- és energia- felhasználás szabályozása), 

• világítás korszerűsítése (energiatakarékos világítótestek alkalmazása), 

• szelektív hulladékgyűjtés.  
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A környezetorientált magatartást mutatja, hogy az intézmény 

minőségirányítási (MIR) és környezetirányítási (KIR) re ndszert szeretne 

kiépíteni. 

 

Agrártermeléshez és termékfeldolgozáshoz kapcsolódó  kutatások 

területén a növénytermesztéshez kapcsolódóan az elmúlt években a Mezőtúri 

telephelyen, a Tanüzem területén lévő tankertben a legfontosabb szántóföldi 

növények kisparcellás termesztése történt, jelenleg pedig a bambusznád 

termeléshez és felhasználáshoz kapcsolódó kísérletek folynak. A Mezőtúr 

város külterületén található kísérleti területen a fenntartható 

növénytermesztéshez kapcsolódóan a talajbaktériumok hatásának vizsgálata 

történik az őszi búza, a tavaszi árpa és a kukorica termesztése során, továbbá 

egyéb agrotechnikai kísérletek (pl. kukorica vetésidő kísérlet) végzésére is van 

lehetőség. A Tangazdaságban az ökológiai gazdálkodás (benne kiemelten az 

ökológiai állattenyésztés) vizsgálata történik. Jelenleg van kialakítás alatt 

(mivel a szükséges eszközök már beszerzésre kerültek) a kertészeti és 

szántóföldi nemesítéseket elősegítő biotechnológiai laboratórium. Tovább 

folytatódnak a különböző lisztekből, illetve azok különböző arányú keverékéből 

sütött kenyerek minőségének vizsgálatai. Külön említendő, - azonban a 

kutatás jellegénél fogva a Szolnoki Főiskola területén kívül történő -, a vízterek 

biológiai állapotára, a környezet minőségére vonatkozó kutatatás sorozat. 

 

Mezőtúron a Városi Oktatási Centrum adott otthont 2012. október 16-18. 

között a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által 

szervezett „Vidék Akadémia a vidék jövőjéért – stratégiai irányok a 2014-2020 

közötti időszakra” című országos konferenciának. A vidékfejlesztés több 

területét (szociális problémák, közfoglalkoztatás, helyi közösségfejlesztés, 

stb.) érintően élénk eszmecsere zajlott. Herczeg Zsolt polgármester méltatta a 

város hagyományait, helyi értékeit, ugyanakkor utalt a térség életében előállt 

problémákra.  
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Az összejövetel lehetőségét megragadva külön köszönetet mondott Dr. Kiss 

Rigó László Szeged-Csanádi megyéspüspöknek, valamint a vidékfejlesztési 

tárca és a Gál Ferenc Főiskola vezetőinek a kor igényeihez igazodó mezőtúri 

felsőoktatás újraindítása érdekében kifejtett erőfeszítéseikért.  

 

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter megnyitójában kifejtette: 

„beszédes hely a Vidék Akadémia első rendezvényének otthont adó, nagyhírű, 

egykori mezőtúri mezőgazdasági főiskola épülete”. Reményei szerint, a 

Szeged-Csanádi Egyházmegyével való együttműködésnek köszönhetően az 

elkötelezett szakértők és az erős közösségek munkája, összefogása révén 

Mezőtúr újra az agrár- és vidékfejlesztési szakemberek képzésének egyik 

vidéki fellegvára lesz Magyarországon, hisz a vidéknek tudásbázisra, oktató 

központra van szüksége. 

 

Búsi Lajos,  vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár nyitó előadásában a 

Nemzeti Vidékstratégia főbb területeit, annak végrehajtási keretprogramját, 

majd a jövő év végéig még várhatóan megnyíló agrár- és vidékfejlesztési 

pályázati lehetőségeket vázolta. A szimpóziumon több neves szakember is 

felszólalt. 

 

 Zárásaként Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára 

hangsúlyozta, hogy a vidéki civil szervezetek rengeteg közszolgálati feladatot 

vállalnak magukra, ezért működésük segítése és a vidékfejlesztési feladatokba 

történő bevonásuk vidékpolitikai érdek.  

 

Az eredményes szakmai tanácskozást térségi kistermelői élelmiszerek, 

kézműves termékek bemutatója, mintegy 550 fő óvodás és iskolás gyermeket 

megmozgató Öko-játszóház és kulturális műsorok kísérték.  
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MAGYAR VIDÉK AKADÉMIA KÉPEKBEN 

 

 
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 

 
Dr. Fazekas Sándor VM miniszter és Kis-Rigó László megyés püspök 
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Helyi kistermelői piac 

 
Kurucz Hagyományőrző Egyesület 

 
Ökojátszóház
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XIII. SPECIÁLIS FELADATELLÁTÁS  

Karitasz képzés 

A Gál Ferenc Főiskola Társadalomtudományi és Szociális Képzési valamint 

Teológiai Kara mezőtúri képzési helyszínén az egyházi és szociális hivatások, 

a pedagógus pálya, a tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt 

érdeklődők számára kihelyezett Pasztorális tanácsadás és 

szervezetfejlesztés (MA) levelez ő szakot indított.  

 

Képzés ideje: 2012. szeptember 1. – 2015. február 01. 

Hallgatók száma: 11 fő (államilag támogatott) 

 

Ismérvek: 

• képzési forma: levelező 

• hitéleti szak 

• finanszírozás: államilag támogatott vagy költségtérítéses (80.000 

Ft/félév) 

• félévek száma: 4 (teológiai előképzettség nélkül 6) 

• kreditösszeg: 120 

• amit a pasztorális (karitász) ma szak kínál: felkészítés az örök értékek 

újszerű, a kor kihívásainak megfelelő képviseletére való keresztény 

szakmai válaszok felkínálása, országos és nemzetközi gyakorlati, 

tapasztalatszerzési lehetőségek, hasznos ismeretek átadása, 

készségfejlesztés és szemléletformálás. 

• gyakorlati és elméleti felkészítés: hátrányos helyzetű, sérült 

embertársaink hatékony, személyre szabott szolgálatára; az 

eredményes vezetésre egyéni, kisközösségi és szervezeti szinten 

egyaránt; az intézmények tudatos szervezeti működtetésére, a 

szervezeti nehézségek, kérdések megválaszolására; az új vallási 

helyzet adta kihívások kreatív és eredményes meg-válaszolására 

(evangelizáció). 
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Képzési idő: 

Összesen 4-6 félév a képzési idő. Oktatás havonta 1 alkalom 

(péntek+szombat) Mezőtúron, a Petőfi tér 1. szám alatt (volt főiskola épülete). 

A 6 féléves képzésben az 1-2. félév 50 kredit teológiai alapozás megfelel 

katekéta minor szaknak. 

 

A hallgatók 3 szakirányt vehetnek fel: 

 

1. pasztorális tanácsadás szakirány: egyfajta „egy-házi mentálhigiéné”. 

Olyan szakembereket képez, akik pasztorál-pszichológiai módszertani 

kulturáltságot integráló egyéni és csoportos lelki gondozásban tudják 

részesíteni a rászorulókat. 

 

2. pasztorális szervezetfejlesztés szakirány: több mint a kulturális, HR-

menedzser (andragógiai) jellegű állami képzések, és több mint egy 

interdiszciplináris program. A pasztorális szervezetfejlesztés szak-irányt 

végzettek a modern igényeknek megfelelve képesek ellátni az egyházi 

(bentlakásos és napközi otthonok, karitatív és más szakszolgálatok, 

intézmények) és más szervezetek működésének elemzését, szupervíziós 

támogatását, hatékony irányítását és gondozását, fejlesztését . 

 

3. karitásztudomány szakirány: egyfajta „egyházi szociális munkás” MA 

szakként a karitász intézményekben és hasonló célú egyházi és civil 

szervezetekben dolgozók magas szintű képzését szolgálja, akik segítő 

attitűdjüknek és szakmai felkészültségüknek köszönhetően jelentős mértékben 

hozzájárulhatnak a társadalmi bajok orvoslásához, az esélyegyenlőség 

előmozdításához, a hátrányos helyzetű személyek és csoportok 

felemelkedéséhez. 
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Felvételi elbeszélgetés 

 

 

 

Évnyitó  

(balról Beszterczey András lelkészelnök, Herczeg Zsolt polgármester, Dr. 

Kozma Gábor rektor) 
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XIV. INTÉZMÉNYI, SZERVEZETI ÖNÁLLÓSÁG  

Az MVK nem jogelőd intézmények szervezeti bázisán jön létre. A létrehozás 

során eltérő kultúrájú hivatásrendek, különböző hagyományrendszerek, eltérő 

felkészültségű felsőoktatási szervezetek munkatársai kerülhetnek az MVK 

szervezetébe. Ennek megfelelően az induló MVK legfontosabb feladata annak 

az integrációnak a kiteljesítése, amely ezeket az eltérő, ám megfelelő 

intézményirányítás és koncepció mellett egymást erősítő, kiegészítő elemeket 

szervezi egy intézményi egységbe. A cél ezzel az integrációval a hazai 

felsőoktatási palettán új szolgáltatásokat megjelenítő felsőoktatási intézmény 

megalapozása és fejlesztése Mezőtúron, olyan intézmény kialakítása, amelyet 

mind a magyar felsőoktatási színtéren, 10 éves időtávban pedig a nemzetközi 

szinten is jegyeznek.  

A létesítés tekintetében kiemelt cél, hogy a mezőtúri MVK a térség 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés érintett hivatásrendjeinek életpálya-

stratégiáját meghatározó, integrált képzési központ legyen és hatékonyan 

lássa el a tudásukat, ismereteiket közösségi erőforrások gyarapítására fordító 

hallgatók oktatását, képzését. A mezőtúri MVK létesítése irányt kíván mutatni 

az integrált képzési szerkezet kialakítása, felé, amelyben az alapképzések, 

mesterképzések, a későbbiekben doktori képzések, szakirányú 

továbbképzések, felsőfokú szakképzések és az átképzések egységes 

intézményi minőségi követelményeknek és szolgáltatási stratégiának 

alárendelt módon érvényesülnek. 

A képzési területek közötti integráció célja a vidék gazdasági és társadalmi 

kérdéseit, problémáit, azok megoldási lehetőségeit, szervezési, irányítási 

technológiáit, fejlesztési lehetőségeit elmélyült elméleti ismeretanyag és 

készségszintű gyakorlati ismeretek átadása révén olyan szakmai háttérbázis 

kialakítása, amely önálló intézményként is képes meghatározott ismereti 

területeken a térség mezgazdasági és vidékfejlesztési feladatainak 

tudásközpontjaként és technológiai bázisaként működni. 

A mezőtúri MVK oktatási programjának unikális jellege világosan 

meghatározza, hogy az MVK jövőjét önálló szervezeti egységként, a fenntartó 

szervezeti keretei és alapvető működési stratégájához, irányítási elveihez 

illeszkedő, de saját szakmai programfejlesztést, kapcsolatépítést, szakmai és 

közösségi kommunikációt végző intézményként kell meghatározni. 
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XV. KARI MŰKÖDÉSI TERV 

A mezőtúri Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Kar elsődleges célja, hogy 

magas színvonalon lássa el felsőfokú képzési feladatait úgy, hogy a 

kibocsátott diplomások saját szakterületüknél lényegesen szélesebb 

ismeretekkel, emellett magas erkölcsi és etikai morállal rendelkezzenek. Az 

MVK kitüntetett célja, hogy közösségi hasznosulást előtérbe állító képzést 

folytasson, amely egyfelől abban nyilvánul meg, hogy az itt adott végzettség, 

ismeretek és képességek megkönnyítik a hallgatók későbbi elhelyezkedését, 

másfelől pedig abban, hogy az elhelyezkedett volt hallgatók tevékenysége 

hasznos és értékes hozzájárulást biztosít fontos közösségi célok eléréséhez. 

 

A Kar szervezeti felépítése 

A kar legfőbb szerve a Kari Tanács. 

A Kari Tanács tagjai az intézetvezetők, a dékáni tanács tagjai, a HÖK két 

tagja, két fő választott oktató és egy fő nem oktató alkalmazott. 

 

A Kar operatív irányító testülete a Dékáni Tanács.  

 

A Dékáni Tanács összetétele: 

elnöke a dékán, 

tagjai: 

• oktatási dékán-helyettes, 

• külügyi dékán-helyettes, 

• tudományos dékán-helyettes,  

• dékáni hivatalvezető, 

• gazdasági vezető. 

 

Az oktatási egységek szervezeti felépítését a megvalósítás feladatai között 

kidolgozandó kari intézményfejlesztési tervben (IFT) kell részletesen 

kidolgozni, különös tekintettel az oktatás integrált feladatainak szervezeti 

követelményeire. 
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Kari bizottságok 

A Kar nagy jelentőségű oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb 

kérdések megoldásának kidolgozására, döntések előkészítésére, a dékán 

munkájának segítésére állandó bizottságokat és ideiglenes bizottságokat 

hozhat létre. 

 

A Kar állandó bizottságainak megjelölésére és feladatinak részletezésére a 

megvalósítás feladatai között kidolgozandó kari intézményfejlesztési tervben 

(IFT) kell kitérni. A bizottságok létszámát, összetételét, működésük szabályait 

külön szabályzat határozza meg. 

Állandó bizottság tagja csak teljes állású munkaviszonyban álló oktató, más 

alkalmazott, ill. hallgató lehet. 

Az állandó bizottságok működési szabályzatát a Kari Tanács hagyja jóvá. 

A bizottság megalakításával egy időben meg kell határozni összetételét, 

feladatkörét. 

INTÉZETEK, SZAKOK  

Az oktatás szervezeti egysége az Intézet. Az Intézet több szakot foghat át. A 

szakok élén vezető áll, aki a szakos oktatási tevékenységet hangolja össze. 

Az oktatási szervezeti egységek munkájának koordinálását az intézetvezető 

látja el. 

INTÉZETVEZETŐ, SZAKVEZETŐ 

Intézetvezető, szakvezető csak teljes állású, a karral munkaviszonyban álló 

egyetemi tanár, vagy docens lehet. 

Az intézetvezető feladata: 

• az Intézet oktató-nevelő és tudományos tevékenységének szervezése, 

• az Intézeten belüli szakok munkájának összehangolása, koordinálása, 

ellenőrzése, 

• a karon működő más intézetekkel való együttműködés, 

• az Intézet vezetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 

• az oktatói utánpótlással valamint a tudományos továbbképzéssel 

kapcsolatos feladatok szervezése. 
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A szakvezető feladata: 

• a szakon folyó oktató-nevelő és tudományos tevékenység szervezése, 

• a szakon belüli tudományos és oktatói munka összehangolása, 

koordinálása, 

• a szakon működő tudományos diákköri munka irányítása. 

 

Az intézetvezető megbízása pályázat útján történik, vagy indokolt esetben a 

Kari Tanács véleményének kikérése után meghívás alapján. A pályázatot egy 

évvel a megüresedés előtt kell kiírni. A pályázatot a Kari Tanács 

véleményének kikérése után a dékán írja ki. 

A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 

• egyetemi végzettségre, 

• szakvizsgára, 

• szakmai gyakorlatra, 

• tudományos fokozatra, 

• egyetemi oktatói gyakorlatra, 

• nyelvismeretre vonatkozó követelményeket. 

A pályázónak rendelkezni kell: 

• a pályázott szak műveléséhez alkalmas egyetemi végzettséggel, 

• a megpályázott szakterületen legalább 15 év szakmai gyakorlattal, 

• jelentős tudományos tevékenységgel, 

• Ph.D. fokozattal, 

• habilitációval (ha a pályázó egyetemi tanár), 

• megfelelő egyetemi oktatói gyakorlattal, 

• legalább egy világnyelven előadóképes ismerettel. 

A pályázónak törekednie kell a Kar katolikus jellegének biztosítására, illetve 

annak tiszteletben tartására. 

 

A karhoz tartozó intézetvezetőket - a Kari Tanács titkos szavazással kialakított 

véleménye alapján - a dékán legfeljebb 3 évre bízza meg, és a megbízást a 

dékán vonhatja vissza. A megbízás kiadásához és visszavonásához a rektor 

egyetértése szükséges.  
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Indokolt esetben javaslat tehető a Kar Tanácsának meghívásos intézetvezetői 

megbízásra, különlegesen kiváló szakember részére vagy sürgős szükség 

fennállása esetén. A döntéshez szükséges adatokat a dékán, vagy az általa 

megbízott kari tanácstag szerzi be. 

 

Az intézetvezet ői, szakvezet ői megbízás meghosszabbításának rendje 

A hároméves ciklus elteltével a Kari Tanács a vezetői munka alapján, a vezető 

írásos beszámolóját követő nyílt vita után, titkos szavazással foglal állást, 

mond véleményt a megbízás meghosszabbításáról, és ennek alapján ad a 

dékán újabb 3 évre megbízást. A megbízás többször megismételhető. A 

második és a további meghosszabbításhoz (tehát a harmadik, vagy további 

ciklusra történő vezetői megbízáshoz) a Kari Tanács legalább kétharmados 

arányú többségi döntése szükséges. A meghosszabbításhoz a rektor 

egyetértése szükséges.   

A vezetői megbízást lejárta előtt a Kar dékánja vonhatja vissza, a rektor 

egyetértésével. 

A vezető e megbízás megszűnte után egyetemi tanári, docensi munkakört 

továbbra is betölthet. 

 

Az Intézetvezet ők Tanácsa  

1.) Az Intézetvezetők Tanácsa az oktatási szervezeti egységek vezetőiből áll, 

a Kari Tanács tanácsadó testülete.  

2.) Az Intézetvezetők Tanácsának szavazati joggal rendelkező tagja: 

• dékán, 

• dékánhelyettesek, 

• a karon működő valamennyi Intézet vezetője. 

3.) Az Intézetvezetők Tanácsának tanácskozási joggal rendelkező tagja: 

• a Dékáni Hivatal vezetője, 

• az intézetvezető akadályoztatása esetén a megbízottja. 

4.) Az Intézetvezetői Tanácsot legalább félévente egyszer a dékán, 

akadályoztatása esetén általános helyettese hívja össze. A Tanács 

összehívását kezdeményezheti a testület tagjainak egyharmada a napirend 

egyidejű írásos megjelölésével. 
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A Tanács összehívására, a jegyzőkönyvezésre, a szavazás és a 

határozathozatal módjára vonatkozó szabályok megegyeznek a Kari Tanács 

működésénél tárgyalt rendelkezésekkel. 

A KAR DÉKÁNJA  

A Kar vezetője a dékán, aki irányítja és ellenőrzi a Kar egész működését. A 

dékán feladatát az állami és egyházi jogszabályokban, az Egyetem, valamint a 

Kar Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott keretek között 

látja el. 

A DÉKÁN MEGBÍZATÁSA  

A dékán megbízatási idejének lejárta előtt legkorábban 30 nappal, de 

legkésőbb a megbízás idejének lejárta után 30 napon belül, vagy a dékáni 

tisztség más módon történő megüresedését követő 30 napon belül a Kari 

Tanács a Kar egyetemi tanárai vagy különleges esetben, egyetemi docensei 

közül megválasztja a dékánt 3 évre. A dékán egyszer újraválasztható. További 

meghosszabbítás csak kétharmados többséggel és a Nagykancellár szabad 

hozzájárulásával lehetséges. Ilyenkor a megbízás meghosszabbításának 

idejét is a Nagykancellár határozza meg. Ilyen meghosszabbításra csak egy 

ízben kerülhet sor.  

Az eredményes választás után a választott személy nevét a rektor a 

Nagykancellár elé terjeszti, aki a Kari Tanács és a rektor javaslatára a 

kinevezést adja. 

A dékáni megbízás megszűnik: 

• a megbízás lejártával, 

• a Kari Tanács által elfogadott lemondással, 

• a megbízás visszavonásával, 

• az egyetemi munkaviszony megszűntével. 

A megbízás visszavonását kezdeményezheti:  

• a Kari Tanács, 

• az Egyetemi Tanács, 

• a rektor, az Egyetemi Tanács meghallgatásával, 

• a Nagykancellár. 
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A dékáni megbízás visszavonására a kezdeményező testület titkos szavazás 

alapján tesz javaslatot a Nagykancellárnak, vagy ha a kezdeményező a rektor, 

akkor ezt a javaslatot ő maga teszi meg. Ha a kezdeményező a 

Nagykancellár, a visszavonás közvetlenül történik. 

A DÉKÁN JOGKÖRE ÉS FELADATA  

A dékán - feladatainak ellátása során - általános utasítási és intézkedési 

jogkörrel rendelkezik. A dékán nem utasíthatja azonban a Kari Tanácsot, a 

Karon működő más tanácsot, a Hallgatói Önkormányzat kari szervezetét és 

öntevékeny csoportjait valamint az Egyetemen működő érdekképviseleti 

szervezetet. 

A dékán feladata és hatásköre: 

• ellátja a Kar képviseletét, 

• gondoskodik a hatályos jogszabályok valamint az egyetemi és kari 

szabályzatok betartásáról, 

• megsemmisít minden olyan kari intézkedést, amely jogszabályt, 

egyházi törvényt, egyetemi, illetőleg kari szabályzatot sért, ez ellen 8 

napon belül a rektorhoz lehet fellebbezést benyújtani; nem 

semmisítheti meg azonban magát a Kari Szabályzatot, sem annak 

részeit; 

• előkészíti és összehívja a Kari Tanács üléseit, ellátja a Kari Tanács 

elnöki feladatait és gondoskodik a Kari Tanács döntéseinek 

végrehajtásáról, 

• javaslatot tehet a Kari Tanácsnak állandó bizottság felállítására, 

sürgős esetben vagy egyszeri feladat ellátására ideiglenes bizottságot 

hozhat létre, 

• tevékenységéről és a Kari Tanács döntéseinek végrehajtásáról 

rendszeresen köteles beszámolni a Kari Tanácsnak és a rektornak, s 

az éves tevékenységről készített írásbeli beszámolóját tájékoztatásul 

megküldeni a Nagykancellárnak, 

• kapcsolatot tart a Hallgatói Önkormányzat Kari Szervezetével és 

kezdeményezheti annak összehívását, 

• szervezi, irányítja és ellenőrzi a Karon folyó oktató, nevelő munkát, 
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• összefogja és koordinálja a Karon működő oktatási és más szervezeti 

egységek munkáját, 

• a munkáltatói jogkört gyakorolja, 

• kiadmányozási és utalványozási joga van, 

• javaslatot tesz a Kart érintő felsőbb egyetemi, vagy más testület, illetve 

szerv hatáskörébe tartozó ügyekben, 

• irányítja a kari felvételi és a záróvizsgák megszervezését, a Kari 

Tanács határozatainak figyelembevételével összeállítja a 

vizsgabizottságokat 

• irányítja és felügyeli a Dékáni Hivatal munkáját, 

• kapcsolatot tart az Egyetemen működő érdekvédelmi szervezetekkel, 

• összehívja, vezeti a Dékáni Tanács, a Professzorok Tanácsa és az 

Intézetvezetők Tanácsa üléseit valamint az Oktatói Értekezletet, 

• a Kari Tanács véleménye alapján kiadja, vagy meghosszabbítja, illetve 

visszavonja a dékánhelyetteseknek, az intézetek vezetőinek 

megbízását, 

• kapcsolatot tart a Hittudományi és a Jog- és Államtudományi Kar 

dékánjával, 

• kijelöli általános helyettesét, 

• a Kart súlyosan vagy hátrányosan érintő kérdésekben az Egyetemi 

Tanácstól egy alkalommal a döntés elhalasztását és a téma 

újratárgyalását kérheti 

• a Kar vonatkozásában gyakorolja a kiadói jogot 

• ellátja mindazokat a további feladatokat, amelyeket jogszabályok, az 

egyetemi és kari szabályzatok hatáskörébe utalnak. 

A KAR DÉKÁNHELYETTESEI  

A dékán munkáját a dékánhelyettesek segítik, akiknek számát és feladatait a 

dékán javaslatára a Kari Tanács határozza meg. A dékánhelyettesnek 

egyetemi tanárnak vagy egyetemi docensnek kell lennie. 

 

A dékánhelyettesek megbízatási idejének lejárta után vagy a dékánhelyettesi 

tisztség más módon történő megüresedését követő 30 napon belül a Kari 

Tanács titkos szavazással véleményt nyilvánít az utód személyéről.  
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A dékánhelyetteseket a dékán bízza meg. A megbízás 3 évre szól. A 

megbízás - a dékán javaslatára - a Kari Tanács véleményének kikérését 

követően meghosszabbítható. A megbízás kiadásához, ill. 

meghosszabbításához a rektor egyetértése szükséges.  

A dékánhelyettesi megbízás megszűnik 

• a megbízás lejártával, 

• a Kari Tanács által elfogadott lemondással, 

• a megbízás visszavonásával, 

• az egyetemi munkaviszony megszűntével. 

A megbízás visszavonását kezdeményezheti 

a Kari Tanács, 

• a dékán, 

• a rektor. 

A dékánhelyettesi megbízást a Kari Tanács titkos szavazás alapján kialakított 

javaslata alapján a dékán vonja vissza. A megbízás visszavonásához a rektor 

egyetértése szükséges. 

A KARI TANÁCS  

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, mely a Karhoz tartozó intézetek és 

szakok vezetőinek, oktatóinak,  és más foglalkoztatottjainak valamint 

hallgatóinak közös önkormányzati testülete. 

A KARI TANÁCS ÖSSZETÉTELE  
A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a dékán, 

a kar dékánhelyettesei, 

a karhoz tartozó intézetek vezetői, 

a Dékáni Hivatal vezetője, 

a Hallgatói Önkormányzat Kari Szervezetének elnöke, 

az alkalmazottak képviseletében az általuk választott  3 fő oktató. 

A Kari Tanács tanácskozási joggal rendelkező tagja: az Egyetem rektora, 

akadályoztatása esetén megbízottja. A Kari Tanács ülésein a dékán 

meghívására részt vehetnek a Hallgatói Önkormányzat Kari Szervezetének 

más vezetőségi tagjai is.  
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A hallgatókat érintő kérdések megvitatása során véleményt nyilváníthatnak, 

javaslatokat tehetnek. 

A Kari Tanács ülésein részt vesznek még azok a meghívottak, akiket a dékán 

tanácskozási joggal esetenként meghív. 

TAGSÁG A KARI TANÁCSBAN  

A Kari Tanács oktató tagját a Kari Tanácsba 3 évre választják a Karral 

munkaviszonyban álló oktatók közül. Tagságuk újraválasztás esetén 

meghosszabbítható. 

A Kari Tanácsi tagság megszűnik: 

- a tisztségből eredő tagság esetén a megbízás megszűnésével, 

- választás esetén a mandátum lejártával, 

- a karral szemben fennálló munkaviszony vagy hallgatói jogviszony 

megszűnésével. 

A KARI TANÁCS ELNÖKE  

A Kari Tanács elnöke a dékán. A dékán akadályoztatása esetén az elnöki 

teendőket az általános dékánhelyettes látja el. A Kari Tanács elnöke - a 

dékánválasztás, illetve a dékáni megbízás visszavonására tett javaslat esetén 

- a Kari Tanács korelnöke. 

 KARI TANÁCS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE  

A Kari Tanács dönt: 

• a saját szervezetének és működési rendjének kialakításáról, 

• a kari szervezeti és működési szabályzat előkészítéséről, valamint a 

többi kari szintű szabályzat megalkotásáról, 

• a dékán személyéről, 

• a dékánhelyettesek számáról, személyéről, 

• az állandó és ideiglenes bizottságok létrehozásáról, működéséről, 

vezetőinek és oktató tagjainak személyéről, 

• az oktatás szervezeti átalakításáról, kari szervezeti egységek 

létesítéséről, megszüntetéséről, szakindításról, 

• a kari oktató-nevelő munka elvi kérdéseiről, a megfelelő egyetemi 

alapelvek keretei között, 
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• a tantervek, tudományos programok jóváhagyásáról, 

• a Felvételi Bizottság személyi keretéről, a felvételi vizsgabizottságok 

elnökeinek személyéről, és a felvétel rendjéről, a rektor irányításának 

megfelelően  

• a záróvizsga bizottságok keretéről, 

• a kari költségvetési keretek felosztásáról, 

• azokban a kérdésekben, melyeket az egyetemi és a kari szabályzatok 

hatáskörébe utalnak. 

A Kari Tanács javaslatot tesz: 

• a Nagykancellárnak egyetemi magántanári cím adományozására, 

• más egyházi és állami szervnek kitüntető és tiszteletbeli címek, díjak, 

oklevelek adományozására, 

• az Egyetemi Tanács által az egyetem oktatói és hallgatói részére 

alapított kitüntetések, díjak odaítélésére, 

• a kari SzMSz szövegének kibocsátására a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferenciának a rektoron keresztül. 

A Kari Tanács véleményt nyilvánít: 

• a Kar hallgatóit érintő, a jogszabályokban és az egyetemi 

szabályzatban meghatározott ügyekben, 

• egyetemi tanári és egyetemi docensi pályázatokról, 

• intézetvezetői, szakvezetői megbízásokról, azok meghosszabbításáról, 

a megbízások visszavonásáról, 

• szakalapításról,a kart érintő költségvetési és fejlesztési kérdésekről, 

• a kar munkájáról az Egyetemi Tanácsnak és a Nagykancellárnak 

küldendő beszámolókról, jelentésekről, véleményezésekről, 

• a rektor, a Nagykancellár vagy az Egyetemi Tanács által visszautalt 

ügyek újratárgyalásáról, 

• mindazokban az ügyekben, amelyeket a dékán a Tanács elé terjeszt, 

valamint azokban, amelyekkel kapcsolatban az egyetemi vagy kari 

szabályzat elrendeli a Kari Tanács véleményének kikérését. 

A Kari Tanács a Kar és az Egyetem életét érintő bármely kérdésben 

javaslattal, kezdeményezéssel élhet az Egyetemi Tanács, a rektor és a 

Nagykancellár felé. 
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A Kari Tanács a Kart érintő kérdésekben a rektortól, az Egyetemi Tanácstól és 

a Nagykancellártól tájékoztatást kérhet. 

A Kari Tanács határozata alapján az Egyetem rektorához fordul abban az 

esetben, ha a dékán döntése jogszabálysértő. A Kari Tanács 

előterjesztésének a dékán döntésének végrehajtására halasztó hatálya van. 

A KARI TANÁCS MŰKÖDÉSE 

A Kari Tanács üléseit a dékán hívja össze, szorgalmi időben legalább 

negyedévenként. A rendes Kari Tanácsülés napirendjére a dékán tesz 

javaslatot. 

A Kari Tanács napirendjére kerülő előterjesztések írásos anyagát, az ülés előtt 

legalább 5 munkanappal, a Kari Tanács tagjainak meg kell küldeni. 

A helyszínen kiosztandó anyagot legkésőbb az ülés megkezdését megelőző 1 

órával kell a Dékáni Hivatalban leadni. 

15 napon belül össze kell hívni a Kari Tanács ülését az írásos napirendi 

javaslat megküldésével egy időben, ha azt 

az Egyetemi Tanács, 

a rektor, 

a kari tanácstagok legalább egyharmada, 

a Nagykancellár 

írásban kezdeményezi.  

A KARI TANÁCS MŰKÖDÉSE 

A Kari Tanács feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. 

A Kari Tanács ülésének előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai 

nyilvánosak a Kar oktatói, kutatói, hallgatói és más alkalmazottai, továbbá a 

rektor vagy megbízottja számára és azokba a Dékáni Hivatal vezetőjénél 

betekinthetnek. A Kari Tanács ülésein hozott határozatok egy példányát a 

rektornak meg kell küldeni. 

A KARI TANÁCS TAGJAINAK JOGAI , KÖTELEZETTSÉGEI 

• A tagok személyesen vesznek részt a testület munkájában. Az oktatási 

szervezeti egység vezetőjét helyettese szavazati joggal képviseli, 
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amennyiben három hónapnál hosszabb időt tölt távol. Helyettese csak 

teljes állású, a karral munkaviszonyban álló oktató lehet. 

• A tagok személyüket érintő kérdés vitájában és a szavazásban nem 

vehetnek részt. 

• Napirenden kívüli felszólalást kérhetnek. 

• A Kar tisztségviselőihez kérdéseket intézhetnek, amelyekre a 

tisztségviselőknek közvetlenül szóban, vagy legkésőbb 30 napon belül 

írásban választ kell adniuk, 

• Az ülésen élhetnek hozzászólási jogukkal. 

• Az általuk képviselt szervezeti egységet rendszeresen tájékoztatják 

munkájukról, nagyobb jelentőségű kérdések napirendre tűzésekor a 

döntés előtt véleményüket kikérik. 

A dékán felkérheti a bizottságokat, a Kari Tanács tagjait, valamint szakértőket 

az egyes napirendi pontok előkészítésére és ismertetésére. 

A bizottságok véleményét, javaslatát, állásfoglalását az elnök, vagy az általa 

megbízott tag terjeszti elő. 

A KARI TANÁCS TANÁCSKOZÁSI RENDJE  

• A Kari Tanács határozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal 

rendelkező tagjainak több, mint a fele és a dékán vagy az általa kijelölt 

helyettese jelen van. 

• Szavazás elrendelése előtt a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

kari tanácstagok számát meg kell állapítani. Szavazást elrendelni csak 

határozatképesség esetén lehet. A szavazati jog személyhez kötött. 

• Titkos szavazást kell elrendelni személyi ügyekkel kapcsolatos 

döntések, véleményezések, javaslatok esetén, továbbá mindazokban 

az esetekben, amikor azt a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

tanácstagok 50%-a + egy tag kéri. 

• Nyílt szavazást kell elrendelni a 3.) pontban nem említett esetekben és 

ügyrendi kérdés eldöntésekor. 

• Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha a Kari Tanács ülésén 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező kari tanácstagok 50%-a + egy 

tag kéri. 

• Határozathozatal: 
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1) A szavazásra bocsátott javaslat akkor nyer elfogadást, ha azt a 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tanácstagok több, mint fele 

elfogadta. 

2) Ha a szavazásra jogosult jelenlévő tanácstagok több, mint a fele a 

javaslat ellen szavaz, a határozat nemleges. 

3) Amennyiben a tartózkodó szavazatok miatt nem alakul ki a fentiek 

szerinti valamelyik arány, nincs állásfoglalás. Ilyen esetben a Kari 

Tanácsnak határozatilag intézkednie kell a további teendőkről 

(ismételt előkészítés, újratárgyalás, új információk beszerzése, új 

javaslat előterjesztése stb.) 

4) Titkos szavazás esetében a szavazatok megszámlálására - nyílt 

szavazással - szavazatszámláló bizottságot kell választani. A 

szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira a dékán tesz 

javaslatot. 

A döntéshozatali rendszer az ügyvitel hatékonyságát a következőkkel 

szolgálja: 

A Dékáni Hivatal és a Gazdasági Osztály vezetője hivatalból tagja a  

• Kari Tanácsnak 

• Dékáni Tanácsnak 

• Gazdasági Bizottságnak, 

a Tanulmányi Osztály vezetője hivatalból tagja a Tanulmányi Bizottságnak. 

 

A kari értékelési rendszer 

Oktató munka értékelése: hallgatói visszajelzések anonim elektronikus 

felmérések alapján, intézetvezetői óralátogatás tapasztalatai alapján, féléves 

tematika és megadott szakirodalom alapján. 

Kutatási tevékenység értékelése: a publikációk éves szinten elvárt minőségi és 

mennyiségi követelményei alapján, illetve a kutatási tevékenység szakmai 

eredményeinek a) társadalmi hasznosulására, b) szakmai kommunikációs 

fórumokon megjelent c) közösségi tájékoztatási fórumokon megjelent közlései 

alapján.  

Az értékelési rendszer 3-5 éves periódusokat fog át. Ez a kari 

minőségbiztosítási rendszer részét képezi. 
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XVI. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING STRATÉGIA  

16.1. A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJAI  

A kommunikációs stratégia alapvető célja, hogy a Gál Ferenc Főiskola 

munkatársai számára lehetővé tegye az Intézményfejlesztési Tervben 

megfogalmazott célkitűzések hatékony kommunikálását, kialakítsa a 

szükséges szabályokat, eljárási rendet, hogy ezáltal a Főiskola vezetése 

következetes és tudatos együttműködési és kommunikációs feltételeket 

biztosíthasson. Ennek érdekében a kommunikációs stratégia rögzíti a 

kommunikációs célokat, rendszereket, a kommunikációs alapelveket, a külső 

és belső kommunikációs csatornákat, a kommunikáció módját, ütemezését, és 

a kontrolling folyamatot.  

A kommunikációs stratéga legfontosabb és legáltalánosabb célja az 

Intézményfejlesztési Tervben megjelölt fejlesztési elképzelések és a várható 

előnyök bemutatása, elfogadtatása és a Terv iránti külső és belső bizalom 

erősítése. Konkrét célként a meghozott döntésekről szóló folyamatos 

tájékoztatást, a szükséges nyilvánosság biztosítását, az eredmények 

naprakész disszeminálását jelöli meg a dokumentum. 

16.2. A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA ALAPELVEI  

Következetesség elve: a kommunikációs tevékenységnek nem csak az 

információ továbbítását kell szolgálni, hanem a tudatos, következetes 

tervezést és a kialakuló folyamatok egymásra épülésének nyomon 

követhetőségét, hogy ezáltal a munkatársak bizalma megmaradjon a hiteles 

intézményvezetés irányába. 

Értelmezhet őség elve: a következetesség elvével szoros párhuzamban a 

kommunikációs tevékenységnek a küldött és kapott információk tekintetében 

egyértelműen értelmezhetőnek, világosnak és pontosnak kell lennie. 

Nyilvánosság elve: az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott 

célkitűzések kijelölése, a programok, fejlesztési elképzelések és az 

eredmények bemutatása kapcsán a lehető legszélesebb nyilvánosságot kell 

biztosítani, hogy ezzel is fokozza a Főiskola annak intézményi, térségi 

elfogadottságát. 
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Identitás elve : a Főiskola önálló arculatának, azonosságtudatának, 

imázsának erősítése a kommunikációban is meg kell, hogy jelenjen. Az 

Intézményfejlesztési Tervben megjelölt célok rögzítését és kommunikálását a 

Szenátus által elfogadott Arculati kézikönyvnek megfelelően kell elvégezni. 

16.3. A KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK  

Belső kommunikáció. 

A belső kommunikáció elsődleges feladata, hogy naprakészen informálja a 

munkatársakat az intézményi döntésekről és folyamatokról, valamint ápolja, 

fenntartsa a kapcsolatot a szervezeti egységek között ezzel is erősítve az 

operatív és együttműködésre épülő munkát. A belső kommunikációban szóbeli 

és írásbeli kommunikációt is alkalmaz a Főiskola. 

A szóbeli kommunikáció  a tájékoztatás legszemélyesebb módja, melyre a 

különböző értekezleteken és üléseken van mód és lehetőség, ilyenek 

elsősorban a Vezetői Értekezlet (önkormányzat, főiskola vezetése) 

értekezletek. Ezek a fórumok többnyire előre tervezett munkaterv alapján 

kiszámítható időközönként adnak tájékoztatást, de külső – elsősorban 

jogszabályi változások – esetén ad - hoc jelleggel is megszervezésre 

kerülhetnek.  A szóbeli kommunikáció előnye a gyors információ csere, a viták, 

párbeszédek és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása, valamint a 

személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése. Hatékonyságukat növeli az 

ülést megelőzően kiküldött, felkészülést lehetővé tevő írásbeli előterjesztés és 

az ülésről készített, írásban kiküldött emlékeztető, vagy jegyzőkönyv. 

Az előbb említett csoportkommunikáción kívül bizonyos esetekben az egyes 

területekért felelős szakemberek között folyamatos személyes és szóbeli 

kommunikációk keretéb en biztosítható az Intézményfejlesztési Tervben 

megjelölt koherenciák megteremtése. 

Az írásbeli kommunikáció  előnye, hogy pontos, félreérthetetlen tájékoztatást 

tesz lehetővé és rögzített az információ, hátránya, hogy kiküszöböli a 

személyes konzultációt és nehéz, bürokratikus a visszacsatolás. A belső 

webmail az intézményi információáramlás leggyorsabb, legrugalmasabb 

módja, épp ebből kifolyólag biztosítani kell annak célhoz kötöttségét és el kell 

kerülni a munkaviszonnyal össze nem függő használatának lehetőségeit.  



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

234 INTÉZMÉNYI, SZERVEZETI ÖNÁLLÓSÁG 

 

Az írásbeli kommunikáció kiemelkedő terét jelenti a Gál Ferenc F őiskola - 

Mezőtúr weboldala , amely egyaránt szolgálja a belső és a külső 

kommunikációt. A www.gff-mezotur.hu internetes portál karbantartását, 

gondozását folyamatos frissítését, tartalom fejlesztését és feltöltését a 

Térségfejlesztő Innovációs központ vezetőjének irányításával, önálló 

munkakörben dolgozó informatikus végzi.  

16.4. KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ  
A külső kommunikáció célja az Intézményfejlesztési Terv kapcsán végrehajtott 

folyamatok ismertetése és a megszületett eredmények folyamatos publikálása 

a térség polgárai, munkaerő-piaci résztvevői és intézményei, valamint a 

fenntartó számára. A főiskola és partnerei közti bizalom elmélyítése érdekében 

elengedhetetlen a számukra szükséges és felhasználható információk 

közlése. A Intézményfejlesztési Tervben megjelölt célok folyamatos 

kommunikálása csak ellenőrzött keretek között történhet. Egyértelműen meg 

kell határozni a kommunikációs hatásköröket, a nyilatkozatra jogosult 

személyek körét és a nyilatkozattételi jogosultságuk határát. Az 

Intézményfejlesztési Tervben megjelölt folyamatokat alapul véve és az ott 

megjelölt felelős munkatársakra, valamint a hatáskörökre tekintettel ezek a 

személyek az intézmény magasabb vezetői. Általános, az Intézményfejlesztési 

Tervben megjelölt valamennyi területre kiterjedően nyilatkozattételi joga csak a 

rektornak van.  

 

A főiskola külső kommunikáció módszerei, eszközei: 

• Rendezvények, konferenciák, fórumok 

• Sajtótájékoztatók 

• Nyilatkozatok, riportok, sajtóközlemények, cikkek, publikációk 

• Honlap 

• Szórólapok, nyomtatványok, hirdetmények, közlemények  
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16.5. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK MÓDJA  
Az Intézményfejlesztési Terv kommunikációs stratégiájáért a Térségfejlesztő 

Innovációs Központ vezetője a felelős. A központvezető felel a kommunikációs 

tevékenység összehangolásáért, előkészítéséért, lebonyolításáért. A 

központvezető folyamatos kapcsolatot tart fenn a testületek tagjaival és a 

média szereplőivel. Szervezi a sajtóeseményeket, előkészíti a 

sajtóközleményeket, megírja, vagy megíratja az illetékes szakemberrel a 

cikkeket, gondoskodik az interjúk megszervezéséről, valamint figyelemmel 

kíséri az eredmények folyamatos disszeminálását.  

16.6. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KONTROLLING FOLYAMATA  

Az Intézményfejlesztési Terv rendszeres felülvizsgálatával párhuzamosan meg 

kell történnie a kommunikációs stratégia és az ahhoz kapcsolódó akciók 

ellenőrzésének is, melynek során a kommunikációs rendszer teljes működését 

át kell tekinteni, felmérve az eredményeket és a hiányosságokat. Ez 

utóbbiakra rövid időn belül teljesíthető megoldási javaslatot kell készíteni.  
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XVII. KARI TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS , A NEMZETI 
TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁS KARI DIMENZIÓI  

A társadalmi szerepvállalás koncepciójának kiinduló  tézise, hogy az 

Innovatív, egyházi fenntartású, multifunkcionális mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési felsőoktatási kar (továbbiakban Kar) az alaptevékenységével 

kiemelked ő jelent őségű társadalmi szerepet tölt be helyi és regionális 

szinten egyaránt.  

 

A szerepvállalást meghatározó alapvetések: 

• A Kart fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye szerepvállalása – a 

különböző történeti korszakokban eltérő feltételekkel és 

lehetőségekkel – meghatározó volt a társadalom életének valamennyi 

területén. A Kar létesítésével tehát azokra a hagyományokra lehet 

alapozni, melyek a társadalomra, a gazdaságra és a környezetre 

gyakorolt hatásban és felelősségvállalásban határozhatóak meg. 

• A társadalmi szerepvállalás központi kategóriája a felelősség, 

kapcsolódó fogalma a szervezeti társadalmi felelősségvállalás (angolul 

Corporate Social Responsibility), mely az Európai Bizottság 

meghatározása szerint: „A vállalatok társadalmi felelősségvállalása 

egy olyan fogalom, mely szerint a vállalatra a társadalmi és környezeti 

megfontolásokat önkéntes alapon beépítik üzleti tevékenységükbe és 

a tevékenységükben érdekeltekkel fenntartott kapcsolataiba.”  

• A Kar aktív társadalmi, közösségi szerepvállalása tehát felelős 

részvételben, felelős cselekvésben, szemléletformálásban valósul 

meg.  

• A társadalmi felelősségvállalás a Kar működésében központi érték, 

mely valamennyi tevékenységre hat, beépül a képzési/oktatási, 

közösségi, gyakorlati munkájába. 

• A társadalmi szerepvállalás a Kar szervezeti kultúrájának része, 

szemlélet- és gondolkodásmód, magatartásforma, tevékenység és 

kommunikáció. 
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• A belső és külső környezettel, a társadalom tagjaival folytatott tudatos 

kommunikáció és kapcsolatok célja, hogy a szerepvállalás közkinccsé 

válhasson, erősítve a szervezet kedvező megítélését, a kölcsönös 

előnyökön alapuló kapcsolatok létrehozását a belső és külső 

környezetet alakító társadalmi tényezők között. 

• A társadalmi szerepvállalás nemcsak a külvilág – a szűkebb, tágabb 

környezet – számára, hanem a belső környezet – hallgatók, 

munkatársak – felé is fontos jelzés. 

• A szerepvállalás fontos eleme, hogy a karon folyó képzések 

tananyagába beépíti a társadalmi felelősségvállalással, 

társadalmi/közösségi részvétellel kapcsolatos tudás átadását, 

információk nyújtását, módszerek, technikák elsajátíttatását. 

A fejezet további részében ismertetjük a Kar társadalmi szerepvállalásának 

lehetséges területeit. Az egyes területek – a sorrendtől függetlenül – azonos 

jelentőségűek. Az ismertetésben adott terület definiálását/értelmezését a 

terület sajátosságainak vázolása, rövid jellemzése követi, majd szerepvállalás 

koncepcionális meghatározása következik. A Kari szerepvállalással 

kapcsolatos témakörök illeszkednek a közelmúltban készült szakterületi 

nemzeti stratégiákhoz. 

 

A társadalmi felzárkózás kari dimenziói 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011-2 020) c. dokumentum 

a társadalmi szükségességet a következ ő tényekkel indokolja:  

 

Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük 

a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a 

leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 

foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a 

hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és 

újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények. 

 

Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi 

küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben.  
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A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 

helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren 

(összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz 

tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát 

nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi 

és a gazdasági versenyképesség javításától. Ugyanakkor a romák etnikai 

csoportjára külön figyelmet kell fordítanunk, hiszen a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a szegények között is ők a legszegényebbek, és eddig őket 

érték el legkevésbé a felzárkóztató programok. A „kifejezett de nem 

kizárólagos” (explicit but not exclusive) célzás uniós alapelvének megfelelően 

a roma népesség bevonásához szükség van speciális eszközökre és 

megközelítésre. 

A szegénység, a társadalmi kohézió ügye – a gazdasági fejlődéssel szoros 

összefüggésben – az Európai Unió politikájában is egyre hangsúlyosabb. Az 

Unió 2020-ig megfogalmazott stratégiájában az öt fő cél egyike a szegénység 

és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, amelyet a gazdasági, 

foglalkoztatási politikákkal összhangban kell kezelni. Az uniós stratégia átfogó 

célja, hogy 20 millióval csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi 

kirekesztettségben élők száma. Magyarország ehhez kapcsolódó vállalása 

mintegy félmillió ember kisegítése a szegénységből. 

 

A dokumentum továbbá rögzíti, hogy  

A felzárkózás politika a – szegénység szempontjából meghatározó – speciális 

problématerületi stratégiák (gyermekszegénységet, romaügyet, hátrányos 

helyzetű térségeket érintő stratégiák) integrálását, kiegészítését, egységes 

célrendszerben való kezelését kívánja előmozdítani, annak érdekében, hogy 

az ágazatközi megközelítések hatékonyabban érvényesüljenek. 

A tervezett intézkedések alapeleme az együttműködés, a társadalmi kohézió, 

a közösségért, a személyes sorsért vállalt felelősség megerősítése. 

 

A Kar társadalmi szerepvállalását meghatározzák a c élok és alapelvek:  

A felzárkózás politika az új stratégiai és kormányzati keretek adta átfogó 

megközelítésmód, amely a szakpolitikák összehangolásával és komplex 
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beavatkozásokkal kezeli az ország társadalmi kohézió szempontjából 

meghatározó szociális problémáit, ezzel járul hozzá az ország társadalmi és 

gazdasági versenyképességének erősítéséhez.  

A felzárkózás politika célja, hogy  

• csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők 

aránya, 

• csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, 

gyengüljenek a szegénység átörökítésének tendenciái,  

• csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi 

különbségek.  

A célok elérésében – a társadalmi problémák legfontosabb jellemzőit tekintve 

– az alábbi horizontálisan érvényesítendő célkitűzéseket tartjuk 

meghatározónak:  

1. tartósan munkanélküli aktív korúak munkaerő-piaci esélyeinek 

javítása;  

2. a gyermekek szegénységének csökkentése;  

3. a szocializációs és szocio-kulturális hátrányok leküzdése;  

4. a roma nők iskolai és munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése;  

5. a hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, a területi 

hátrányokból származó társadalmi hátrányok mérséklése.  

6. A romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése az intézményekben 

és a közösségekben 

 

A felzárkózás politika sikeres megvalósításának egyik nélkülözhetetlen 

feltétele a társadalom egészének megszólítása, a szemléletformálás. Ebben 

különösen azoknak a közreműködésére van szükségünk, akik társadalmi 

helyzetüknél fogva, vagy munkájukból adódóan erőteljesebben alakíthatják a 

társadalmi befogadással kapcsolatos szemléletet, erősíthetik a helyi 

közösségek és egyének támogató hozzáállását, aktív bevonódását. Ebben 

elsőrendű szerepe van a családi és az iskolai nevelésnek, a civil és egyházi 

szervezeteknek, a roma érdekképviseleti szervezeteknek, kisebbségi 

önkormányzatoknak – a települési önkormányzatokkal, közhivatalokkal és 

közintézményekkel szoros együttműködésben. 
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Az alapelvek a következők: 1) konstruktív, gyakorlatias és 

diszkriminációmentes politikák, 2) kifejezett, de nem kizárólagos célba vétel, 3) 

interkulturális megközelítés, 4) törekvés a főáram irányába, 5) a nemi 

vonatkozás figyelembe vétele, 6) a tényeken alapuló szakpolitikák átültetése, 

7) az uniós eszközök használata, 8) a regionális és helyi hatóságok bevonása, 

9) a civil társadalom részvétele, 10) a romák aktív részvétele. 

 

A Kar a célok és alapelvek megvalósításában részt v esz adekvát helyi-

regionális fejlesztési programok kezdeményezésében projektek 

generálásában, projektek megvalósításában, közösségi rendezvények 

szervezésében – külön megállapodások alapján – egyrészt a kar 

infrastruktúrájának biztosítása, másrészt humánerőforrás rendelkezésre 

bocsájtása. 

 

A Kar, alapfunkciójának megfelel ően, a Kar sajátos eszközeivel, mindent 

megtesz a következ ő beavatkozási területeken a Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia megvalósításában:  

 

1. Hátrányos helyzet ű, köztük roma fiatalok közép- és fels őfokú 

oktatásba való eljutásának és bennmaradásának el ősegítése annak 

érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok eljussanak a 

közép- és felsőfokú oktatásba. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a 

hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek aránya a piacképes szakmát adó, a 

gazdasági integrációt lehetővé tévő szakképzésben, továbbá az érettségit adó 

képzésekben és a felsőoktatásban. 

Az iskolai és a szakmai gyakorlat megszerzését támo gató 

ösztöndíjprogramok  igénybevételének támogatása információnyújtással.  

Szakmai hozzájárulás ahhoz, hogy olyan feltételek mellett működjenek a 

programok, melyek nyomán hatékonyan segíthető elő a tanulók tanulmányi 

eredményeinek javulása, melyek a tanulót magát is ösztönzik az egyéni 

teljesítményének javítására, támogatják őt hosszabb távú iskolai karrierjének 

kiteljesítésében. 
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A szociális tangazdaság létrehozásával az is a cél, hogy a romák számára is 

segítsék a tanulás és a munka világába történő belépést. A szociális 

tangazdaság tevékenysége ki kell terjedjen az állampolgári felelősségre, a 

háztartási és gazdálkodási ismeretekre, a kertkultúra ismereteire, a személyi 

és környezeti higiéniára, az egészséges életmódra, a felelős családtervezésre, 

így a rendszeres testmozgásra, az egészséges táplálkozásra, a dohányzás és 

a túlzott mértékű alkoholfogyasztás megelőzésére, a tanulás és képzés 

fontosságára, a kulturális értékek ismeretére és elsajátítására is. 

 

2. Közművelődés, kulturális szolgáltatások fejlesztése 

A képzésekben és a magánéletben folyamatosan nő az információ szerepe, a 

munkaerőpiacon felértékelődik az informálódás képessége. Az információs és 

kommunikációs technológiák iskolai alkalmazása az esélyteremtés egyik 

fontos eszköze, kiemelt cél, hogy a képzések résztvevői korszerű informatikai 

környezetében sajátítsák el, illetve fejlesszék digitális írástudásukat, ismerjék 

meg az elektronikus adatbázisok használatát nem formális tanulási keretek 

között. A kari könyvtár célja az is, hogy szolgáltatásaik és programjaik az 

információkhoz és a tudáshoz egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson.  

 

A nem formális és informális tanulási lehetőségeket, képzési időn kívüli 

szabadidős programokat kínáló kulturális és sport intézményrendszerre 

alapozott programok hatása a nem formális és informális tanulás 

támogatásában, a társadalmi befogadás és aktív részvétel erősödésében 

várható. 

 

3. Szegénység, mélyszegénység, gyermekszegénység 

Hazánkban napjainkban nemcsak a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011–2020) 

(NTFS), hanem más  jelentős stratégiai dokumentum is felhívja a figyelmet a 

szegénység társadalmi jelentőségére (Felemelkedés közös erővel: a tartós 

mélyszegénység csökkentése célhoz kötött támogatások révén – Zárójelentés 

stb.).  E dokumentumok felhasználásával a fejezet ezen része azokra a 
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területekre világít rá, melyek a Kar társadalmi szerepvállalásának alapját 

képezhetik.   

A szegénység több társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, 

mértékéről a jövedelmi viszonyok vizsgálatából kaphatunk képet. Okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, 

iskolai, képzettségbeli, munkaerő-piaci deficitek. A szegénység fogalma 

erősen stigmatizáló és kirekesztéshez vezet. 

Nemzetközi összehasonlításra az Európai Unióban a szegénység mérésére 

használt egységes laekeni indikátorrendszer alapján van lehetőség. A 

vállalások meghatározásához az Eurostat három mutatószámot használ: a 

jövedelmi szegénységben élők számát, a rendkívül alacsony munkaintenzitású 

háztartásokban élők számát, valamint az anyagi deprivációban élők számát. 

Az összetett mutató szerint szegénynek vagy kirekesztettnek tekintjük 

mindazokat, akik bármelyik – vagy egyszerre több – kategóriába sorolhatók. 

Ma Magyarországon minden harmadik ember1 (kb. 3 millió fő) a szegénységi 

küszöb2 alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénység 

leírására használt másik fogalom a létminimum, amely egy szerény, de 

elfogadható életminőséget tesz lehetővé.  

 

A TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálata szerint Magyarországon 2009-ben a 

teljes népesség 13,9%-a volt szegény , ennyien éltek a nemzetközileg 

elfogadott szegénységi küszöb alatti jövedelemből. Összehasonlítva a korábbi 

adatokkal az látható, hogy a relatív jövedelmi szegénység 2007-hez képest 

mintegy 1,3 százalékponttal (statisztikailag is szignifikáns mértékben) 

emelkedett, ma a szegénység kockázata az 1990-es évek közepén 

megfigyelthez hasonló nagyságú. A szegénység mélységének trendje 1992 

óta tartó folyamatos emelkedést mutat, 2007-ben enyhe csökkenéssel. A 

                                            

 
1 A szegénységgel vagy kirekesztettséggel érintett népesség száma 2009-ben 2 956 ezer volt, 

a lakosság 29,9%-a, ami jócskán meghaladja az 23,1%-os EU átlagot. 
2 A szegénységi küszöb egy olyan jövedelemszint, olyan határvonal, amely alatt az embereket 

szegénynek tekintjük. A Központi Statisztikai Hivatal a jövedelmi felvételek adataiból képzett 
egy főre jutó évi nettó jövedelem alapján öt olyan értéket választ, amely alatt élőket 
szegényekként definiálja. 



Gál Ferenc Főiskola - Mezőtúr    
 

KARI TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 243 

szegénységi kockázat általános növekedése nagymértékben a gyermekes 

háztatásokban élők szegénységi kockázatának növekedésére vezethető 

vissza. 

 

A szegénységi kockázatok különösen a gyermekeket és a hátrányos helyzetű 

térségekben élőket érintik. Közülük jelentős csoportot tesznek ki a romák, 

akiknek nagy többsége – becslések alapján mintegy 5-600 ezren – tartoznak 

ehhez a csoporthoz. Az elmúlt évtizedben a nemzeti jövedelem folyamatos 

növekedése mellett a szegények aránya – néhány időszakot kivéve – nőtt.  

 

A szegénység utánpótlódása folyamatos, mely elsősorban a következő 

területekről származik:  

• a közoktatás egyenetlen minősége,  

• az egyéni-családi válsághelyzetek megoldását segítő szolgáltatások 

korlátozottsága 

• a szegénység átörökítése a gyermekek nemzedékére.   

A mélyszegénység és a tartós állástalanság kockázata a kisebb településeken 

és a rosszabb helyzetű megyékben magasabb és ezeken a településeken 

szűkebb a jóléti szolgáltatások kínálata is.  

A szegénység, a társadalmi kohézió ügye – a gazdasági fejlődéssel szoros 

összefüggésben – az Európai Unió politikájában is egyre hangsúlyosabb. Az 

Unió 2020-ig megfogalmazott stratégiájában az öt fő cél egyike a szegénység 

és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, amelyet a gazdasági, 

foglalkoztatási politikákkal összhangban kell kezelni. Az uniós stratégia átfogó 

célja, hogy 20 millióval csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi 

kirekesztettségben élők száma. Magyarország ehhez kapcsolódó vállalása 

mintegy félmillió ember kisegítése a szegénységből. 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS, 2011) átfogó céljai az 

Európa 2020 stratégia hazai szegénység csökkentési céljaival szinkronban a 

következők:  
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• A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának 

csökkentése, különös tekintettel a roma népességre, 

• A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének 

megakadályozása, 

• A társadalmi-gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés 

javítása, a társadalmi összetartozás erősítése. 

 

Az NTFS a cigányság és a hátrányos helyzetű emberek leszakadását illető 

problémák megoldását nemzeti ügyként, s nem csupán szegénypolitikaként 

kezeli. A javasolt beavatkozási területek a Kormányprogramban is kiemelt 

fontossággal szereplő fejlesztési területek:  

• a foglalkoztatás,  

• az oktatás,  

• a szociális és egészségügyi ellátások, szolgáltatások. 

Magyarországon a mélyszegénységben élők területi elrendeződése nagyjából 

egybeesik a leghátrányosabb helyzetű kistérségek (továbbiakban LHH 

kistérség) területével (forrás: NFÜ). A jelenleg hatályos, a kedvezményezett 

térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet által 

meghatározott 33 komplex programmal segítend ő leghátrányosabb 

helyzet ű kistérség, valamint további 47 hátrányos helyzet ű kistérség 

közül a következ ők találhatók a Kar közvetlen vonzáskörzetében lév ő 

megyékben: 

megye  LHH33 HH47 
Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüredi Kunszentmártoni 

Bács-Kiskun 
Bácsalmási 
Jánoshalmai 

- 

Békés 
Mezőkovácsházai 

Sarkadi 
Szeghalomi 

Békési 
Csongrád Kisteleki Mórahalomi 

Hajdú-Bihar Berettyóújfalui 

Balmazújvárosi 
Püspökladányi 

Derecske–Létavértesi 
Hajdúhadházi 
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A Kar lehetséges vonzáskörzete a 4 kelet-magyarorsz ági régióra terjed 

ki, melyb ől 3 a legkedvez őtlenebb társadalmi-gazdasági mutatókkal 

jellemezhet ő hátrányos helyzet ű régió (Észak-Magyarország, Észak-

Alföld, Dél-Alföld).  

 

 
Forrás: Havasi É.: Az Észak-alföldi régiónak és ezen belül megyéinek  

főbb jellegzetességei a statisztikai adatok és mutatószámok tükrében 

 

Ezen régiókban a hátrányos helyzetű kistérségek száma, aránya a 

következőképpen alakul: 

 

régió 

LHH33 HH47 

db aránya a régió 

összes 

kistérségéhez 

viszonyítva* 

db aránya a régió 

összes 

kistérségéhez 

viszonyítva* 

Észak-Magyarország 12 57% 3 14% 

Észak-Alföld 8 32% 7 28% 

Dél-Alföld 5 26% 3 16% 

* egész számra kerekítve 
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A szegényég meghatározásához alkalmazott mutatószámokból jól látható, 

hogy elsősorban a gyermekes háztartások jövedelmi pozíciója romlott az 

elmúlt években. A szegénységi küszöb alatt élő gyermekes háztartások 

aránya az uniós átlagnál kedvezőbb volt ugyan, és meglehetős stabilitást 

mutatott (kivéve a 2006. évi adatot, melyet nagy eltérése miatt fenntartásokkal 

kell kezelnünk), ám a környező országok közül 2009-ben Csehország és 

Szlovákia is lényegesen jobb értéket mutatott. A legutolsó, 2009-es 17%-os 

értékünk – feltehetően már a gazdasági válság jeleként – a helyzet 

rosszabbodását jelzi. 

A gyermekek érintettségét jelzik az életkori bontás szerinti adatok is: 2009-ben 

a gyerekek 21%-a, mintegy 380 ezer gyermek élt szegénységben. A jövedelmi 

szegénység és a szegénységi kockázat egyaránt csökken az életkor 

előrehaladtával. 

 

Az Unió tagállamai közül az utóbbi két évet tekintve Magyarországon a 

legnagyobb a különbség a gyermekes és a gyermek nélküli háztartások 

jövedelmi szegénysége között. Az Európai Unióban azon 5 ország közé 

tartozunk, amelyekben a legnagyobb a távolság a népesség és a gyerekek 

szegénysége között, a gyerekek rovására. A gyerekszegénység egyik kiemelt 

oka a szülők munkanélkülisége. A munkanélküli háztartásokban élő 

gyermekek aránya Magyarországon 14% (255 ezer fő), ez az EU-ban a 

második legmagasabb arány. A szegény gyermekek 60%-a inaktív, illetve 

alacsony munkaintenzitású családokban él. 

A szegénységi mutatókkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a társadalmi 

juttatások szegénységcsökkentő hatását tekintve 2009-ben uniós 

összehasonlításban igen jól állt Magyarország. Az alacsony jövedelműek 

bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. 

A társadalmi juttatások figyelembe vételével, illetve azok nélkül számított 

szegénységi rátákat tekintve megfigyelhető, hogy az utóbbi években (2005 

óta) messze az uniós átlag felettiek, a skandináv országokéinak megfelelőek 

mutatóink. 
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A kutatások alapján a háztartások/családok alacsony munkaerő

aktivitása mellett a szegénység szempontjából legmeghatározóbb társadalmi 

jellemzők a következők: 

• alacsony iskolai végzettség, 

• a roma származás, 

• a családok gyermekszáma, illetve a gyerme

• a rurális lakókörnyezet 

 

A szegénységi kockázatok jelentő ő

népességet. Számukat 

közé teszik, hozzátéve, hogy:

egymillió főt, és bizonyosan nagyobb, mint 700 ezer fő

A cigányság életkori összetétele lényegesen fiatalabb népességet mutat, mint 

a nem cigány népességé. A romák között a 0

nem-roma népességen belül ez az arány 15,4% 

problémája különösen érinti ezen társadalmi csoportot.

Mezőtúr   

PVÁLLALÁS 

(Forrás: www.mindengyereklakjonjol.hu

A kutatások alapján a háztartások/családok alacsony munkaerő

a szegénység szempontjából legmeghatározóbb társadalmi 

ő ők:  

alacsony iskolai végzettség,  

a roma származás,  

a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység

rurális lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).

A szegénységi kockázatok jelentősen érintik a Magyarországon élő

népességet. Számukat - kutatói becslések - a 2010-es évekre 650

közé teszik, hozzátéve, hogy: „a roma népesség biztosan nem haladja meg az 

őt, és bizonyosan nagyobb, mint 700 ezer fő”. 

A cigányság életkori összetétele lényegesen fiatalabb népességet mutat, mint 

a nem cigány népességé. A romák között a 0-14 évesek aránya 36,8%, míg a 

roma népességen belül ez az arány 15,4% - így a gyermekszegénység 

problémája különösen érinti ezen társadalmi csoportot. 
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www.mindengyereklakjonjol.hu) 

A kutatások alapján a háztartások/családok alacsony munkaerő-piaci 

a szegénység szempontjából legmeghatározóbb társadalmi 

kszegénység 

(a szegények több mint fele községekben él). 

ősen érintik a Magyarországon élő cigány 

es évekre 650–750 ezer 

„a roma népesség biztosan nem haladja meg az 

A cigányság életkori összetétele lényegesen fiatalabb népességet mutat, mint 

14 évesek aránya 36,8%, míg a 

így a gyermekszegénység 



Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr   
 

248 KARI TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 

A cigányság területileg egyenetlenül helyezkedik el az országban. Az ország 

több megyéjében a teljes lakossághoz viszonyított arányuk 3 százalék alatt 

marad, miközben Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében a 15 százalékot 

közelíti. Ráadásul a területi különbségek kisebb területi egységekben mérve 

szélsőségesek: számos településen, településcsoportban a lakosság 

többségét a cigányság alkotja. 

 

A magyarországi cigányság aránya, megyénként 

 

 
(Forrás: Kemény I – Janky B. – Lengyel G.: A magyarországi cigányság 1971-2003.) 

 

A romák több mint 60%-a vidéken, falusias környezetben, többnyire 

szegregátumokban, igen rossz lakáskörülmények között él. Mintegy száz 

olyan település van az országban, amely végérvényesen szegény-cigány 

gettóvá vált, további kettőszáz településen látszólag megállíthatatlan 

folyamatok nyomán minden valószínűséggel a közeljövőben fog kialakulni ez a 

helyzet. A gettósodott, illetve gettósodó települések zöme az ország észak-

keleti és délnyugati – jellemzően kistelepüléses szerkezetű – leszakadó, 

depressziós térségeiben található. Ennek következtében megfigyelhetők a 

térségi szintű gettósodás, a végletes szegregáció jelenségei is. 
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A cigány népesség foglalkoztatási rátája alig éri el a 20%-ot. Ehhez 

kapcsolódik a rendkívül rossz egészségi állapot (a romák átlagosan 10 évvel 

korábban halnak meg, mint a nem-romák), az alacsony iskolázottság (alig 20% 

jut el az érettségiig), valamint a telepszerű, komfort nélküli lakókörnyezet. A 

roma népesség körében 2009-ben a szegénységi arány a 2000. évi szinthez 

közelít és eléri a 70%-ot. 

 

Számos gazdasági-társadalmi folyamatot tapasztalunk, amelyek kedvezőtlenül 

érintik a leghátrányosabb helyzetű térségeket illetve társadalmi csoportokat. 

Nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony a foglalkoztatás, nem 

versenyképes az oktatás, veszélyesen nő a lakosság eladósodása. Ezek a 

folyamatok halmozottan érintik a roma lakosságot, aminek egyszerre oka és 

következménye a szegregáció, és a diszkrimináció, tehát ciklikusan 

újratermelődő, generációk között öröklődő jelenségről van szó. (Forrás: NTFS) 

 

A társadalmi felzárkózási folyamat csak a szegénységben élőkkel, a 

felzárkózó közösségekkel – köztük a romákkal − folytatott párbeszéden és az 

ő aktív részvételükön alapulva lehet sikeres. Az aktív részvételnek, a 

helyzetbe hozásnak és az elköteleződésnek az elősegítése olyan alapvető 

feladatok, melyeknek helyi és regionális szinteken is teljesülnie kell. A folyamat 

részeként kiemelt feladat a (roma) civil társadalom szerepének erősítése, a 

civil és politikai szerepvállalás ösztönzése, a civil szervezetek 

kapacitásfejlesztése és a közigazgatási kapacitások nemzeti, regionális és 

helyi szinten történő megerősítése révén, az érintett társadalmi csoportoknak a 

politikai közélet minden területére való bevonásával, képviseletük erősítésével 

az intézményekben. 

 

A Kar szemléletformálásban, figyelemfelkeltésben vá llalt szerepének 

tervezett eszközei lehetnek: 

• az érintett társadalmi csoportok képzése/oktatása, ill. magasabb 

arányú részvételük biztosítása, 
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• a diszkrimináció csökkentését célzó felkészítések a  képzési 

programokhoz illeszked ően, 

• az érintett társadalmi csoportok – köztük a romák –  sajátos 

kultúrájának megismertetése, melyek színteréül közö sségi 

rendezvények szolgálhatnak. 

 

4. Cigánypasztorációs, cigánymissziós tevékenység 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában az egyházak szerepvállalása 

több területen jelenik meg. Többek között szerepet vállalnak szociális és 

karitatív szolgálatokban, az oktatás-nevelés területén, kultúraközvetítésben és 

foglalkoztatásban.  Kiemelkedik a pasztorációs és missziós tevékenység 

melyet az egyes egyházak önálló kezdeményezései és erőfeszítései 

határoznak meg. Kiemelt figyelmet élvez a cigány közösségek felzárkózását 

segítő egyházi munka - a cigánypasztoráció -, amely hitbéli értékekből fakad, 

de jól illeszthető a felzárkózást segítő társadalmi programokhoz is. 

A keresztény egyháznak egyedülálló lehetősége van az ellentétek 

kibékítésére, hiszen a kinyilatkoztatásban kapott emberkép szerint minden 

ember Isten képmása, és nemtől, bőrszíntől, műveltségtől, társadalmi rangtól 

függetlenül egyenlő emberi méltóságot biztosít.  

A cigánypasztorálás során olyan testvéri közösségek építése a cél – az 

evangélium alapján -, amelyben cigány és nem cigány ember egyenragú 

testvérei lehetnek egymásnak. Ezen közösségek minden esetben alulról jövő, 

valós társadalmi igényeknek megfelelő kezdeményezéseken alapul. Ezeknek 

a közösségeknek a nemzetközi koordinálására létrejött legmagasabb szintű 

testület a vatikáni Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsa. A Váci 

Egyházmegyében a papok létszáma nem elegendő a cigánypasztoráláshoz 

kapcsolódó feladatok ellátására, ezért Magyaroszágon elsőként Dr. Beer 

Miklós Püspök Úr hozta létre a cigánypasztorálással foglalkozó hálózatot, a 

Váci Egyházmegye Cigány Evangelizációs Irodáját, a Ceferino-Házat. 

Irányítását Dúl Gézára, a Magyar Katolikus Püspöki Kar országos 

cigánypasztorációs referensére bízta.   
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A papok mellé olyan cigány és nem cigány munkatársakat kerestek, akik 

hivatásuknak tekintik, hogy áthidalják a két kultúra közötti szakadékot.  

A cigánypasztorációs munka els ődleges célja az evangelizációs folyamat 

továbbvitele a cigányság felé, els ősorban a már meglév ő közösségek 

erősítésével illetve létrehozatalával, valamint a pléb ánosok mellé olyan 

cigánypasztorációs referensek állításával, akik a k özösség és a 

cigányság között összeköt őkké tudnak válni. Az  egyházmegyénkénti 

referenseket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  Migrációs Irodája 

fogja össze. 

 

A cigánypasztorációs munka során a cigány-nem cigány együttműködés 

erősítő jelleggel hat a roma emberek kettős identitására, és mintául szolgál a 

társadalom tagjai számára, bevonhat másokat mind a kisebbségi, mind a 

többségi társadalom tagjai közül. Így az egyház közvetítő szerepe a cigány 

kisebbség esetben javítja az integrációs képességeket és fejlődik a társadalom 

befogadó készsége is. 

Az egyház fontos jellemz ője, amely segíti a közeledést, az inkulturáció elve – 

megérteni a cigány kultúrát – szokásaikat, magatartás mintáikat - és 

megkeresni azokat az elemeit, amelyek közel állnak az evangéliumhoz, majd 

ezeket felhasználva segíteni a személyes célok megfogalmazásában és 

elérésében. A kommunikációs folyamat során ügyelni kell az asszimiliáció és a 

különbözőségek elismerése közötti egyensúly fenntartására, alapvető 

jelentőségű a két fél eltérő világszemléletének elfogadása.  

Az egyház intenzív motivációt nyújtó pasztorális és missziós tevékenysége 

során képes elérni a cigány közösség tagjait, és életük megváltoztatásának 

lehetőségével ismerteti meg őket. Segít fenntartani a motivációt és emellett 

operatív támogatást is nyújt az életvezetés során jelentkező problémák 

megoldásához.  

A cigánypasztoráció feladata mindkét oldalról a kap csolatépítés, mely 

keresztény alapokon kezd épülni, és az emberi kapcs olatokban is 

működik.  
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Keresni kell a kapcsolatot azokkal, akik hajlandóak  a párbeszédre. A jobb 

megértés szempontjából a gyerekek híd szerepet tölt hetnek be, hiszen a 

körükben végzett tevékenységnek köszönhet ően szüleik is könnyebben 

alakítanak ki kapcsolatot egymással.  

A kultúrák közötti párbeszéd előmozdításának érdekében fontos azoknak a 

segítőknek a rendszeres képzése, akik kommunikációjuk minősége miatt 

csoportvezetőkké lettek kinevezve. Személyük követendő példa lesz a többiek 

számára, valamint mediátor szerepet töltenek be.  

 

5. A közösségi célú gazdálkodás, szociális gazdaság , szociális 

szövetkezet, közfoglalkoztatás területén a szerepvá llalást meghatározó 

sajátosságok  

A vidékfejlesztési politika egyik jelentős kihívása a szociális gazdaságban rejlő 

foglalkoztatási kapacitások kiaknázása, a vidéki munkanélküliség – a tartós 

munkanélküliség – csökkentése. A hazai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a 

munkanélküliség kialakulása jelentősen eltér a nyugat-európaitól, mert 

megjelenése óta markáns területi (települési és településtípusbeli) eltérések 

jellemzik. 

Az első jelentős munkanélküliségi hullám 1992-93 között tetőzött 

Magyarországon, amikor is 1,5 millió ember veszítette el munkáját. Már ebben 

az időszakban kialakult az az úgynevezett nyugat-keleti lejtő, amely azóta is 

jellemzi a hazai munkanélküliségi folyamatokat. Ez a lejtő nem jelent mást, 

mint azt, hogy a keleti országrészben húsz év óta folyamatosan 

nagyságrendekkel nagyobb a munkanélküliség, mint a Dunától nyugatra. 

Természetesen az egyes megyéken belül, kistérségenként jelentős szóródás 

érzékelhető. Önmagukban a regionális különbségek is kedvezőtlenek, de a 

helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az eltérések kialakulásával párhuzamosan 

nagyon zárt munkaerőpiacok jöttek létre, elsősorban a kedvezőtlen (drága és 

nem megfelelően kiépített) tömegközlekedésnek köszönhetően. 

Ehhez járul még hozzá az érintett területeken az ipari és vállalkozási 

kapacitások alacsony mivolta. 
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A legkedvezőtlenebb helyzetben a rendszerváltozás előtti időszakban is 

periférikus fekvésűnek tekintett, gyenge infrastruktúrával, alacsony iskolai 

végzettségű népességgel, fejletlen kereskedelmi és szolgáltató szektorral 

jellemezhető régiók voltak és vannak (Balcsók, 2005.). Ez elsősorban az 

Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régiót jelenti. Rendkívül 

kedvezőtlenek az Észak-magyarországi régió mutatói is, de ott gazdasági 

szempontból a nehézipar összeomlása idézte elő a jelenleg is kritikus 

helyzetet. A rendelkezésre álló adatok tükrében megállapítható, hogy 1992 óta 

a munkanélküliség térbeli struktúrája – a térségfejlesztésre irányuló 

erőfeszítések ellenére – nem módosult jelentősen. A legsúlyosabb térségek 

továbbra is a zömmel határmenti fekvésű kistérségek (kivéve a nyugati és a 

közép-magyarországi térségeket).  

 

Az 1992-ben a 30 legkedvezőtlenebb mutatóval rendelkező kistérségből 20, tíz 

év múlva is ugyanebben a kategóriában található. Ezek a következők: Abaúj-

hegyközi, Baktalórántházai, Bodrogközi, Csengeri, Edelényi, Encsi, 

Fehérgyarmati, Hajdúhadházi, Hevesi, Ibrány-Nagyhalászi, Mátészalkai, 

Mezőcsáti, Mezőkovácsházai, Nyírbátori, Sellyei, Szécsényi, Szigetvári, 

Szikszói, Tokaji, Vásárosnaményi.  

 

Az érintett térségek közül kilenc az Észak-magyarországi, nyolc az Észak-

alföldi, kettő a Dél-dunántúli, egy pedig az Dél-alföldi régióban helyezkedik el. 

Fontos kiemelnünk, hogy míg a vizsgált időszak alatt a regisztrált 

munkanélküliek száma csaknem felére esett vissza, a kistérségi és települési 

szinten nőttek a különbségek. Ez azzal magyarázható, hogy a kedvezőbb 

pozíciójú területeken – főváros, Nyugat-Magyarország – tovább mérséklődött a 

munkanélküliség, míg az eleve magas munkanélküliséggel sújtott térségekben 

– Északkelet-Magyarország, Dél-Dunántúl – csak az átlagnál jóval 

alacsonyabb ütemben, vagy egyáltalán nem csökkent a regisztrált 

munkanélküliek száma.  
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A relatív (az országos átlaghoz viszonyított) munka nélküliségi mutató 

alakulása kistérségenként (1992. december 20.)  

 
(Forrás: Balcsók, 2005. 72.p.) 

 

Az egyes kistérségeknek a munkanélküliségi mutató a lapján számított 

országos rangsorban elfoglalt helyezésének átlagért éke (1992 és 2008)  

 
(Forrás: Balcsók, 2009. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatsorai alapján szerkesztve) 
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További adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottság Magyarország 

kistelepülésein jelentősen elmarad az országos szinttől. Példa erre a 

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete, amely a társadalmi-gazdasági 

és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot 

jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékét 

tartalmazza. Több mint 700 olyan (kis)település található az országban, ahol 

az alacsony foglalkoztatottság mellett alacsony infrastrukturális és humán 

háttér jellemző. A 700 településből 412 a Kar vonzáskörzetébe tartozó 

régiókban (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Magyarország, Dél-

Alföld) található. 

Ezekben a falvakban a jellemzően alacsonyan iskolázott és nagy arányban 

roma származású lakosoknak helyben kellene munkát biztosítani, lehetőleg 

rövidtávon. Olyan eszközökre lenne szükség, amelyek néhány hónapon vagy 

egy éven belül működésbe hozhatók, hatásaik azonnal jelentkeznek és 

fenntarthatóságuk is tervezhető.  

Ezeknek a falvaknak a foglalkoztatási gondjaira gyors és hatékony megoldást 

szükséges találni. Ennek a megoldásnak a kereteit a helyi gazdaságfejlesztés 

elméleti alapvetései és eszközei jelölhetik ki, amelyek közül a szociális 

gazdaság kiépítése alkalmazható. A szociális gazdaság helyi 

gazdaságfejlesztés eszközeinek tekinthet ők az alábbiak  (Németh Nándor 

PhD. alapján): 

• helyi termékek (fejlesztése), 

• helyi „pénz”, helyi csereeszközök, 

• helyi alternatív energia, kisközösségi autonóm energia-ellátás, 

• helyi vállalkozások fejlesztése, 

• méltányos turizmus, helyi fesztiválok, közösségi rendezvények, és 

mindezek mellett különösen a 

• közösségfejlesztés és szociális munka. 

Az 1990-es évek végére felerősödő munkanélküliségi hullám – illetve a 

formális gazdaság cselekvési képtelensége a folyamat leállítására – hívta 

életre a szociális gazdaságot, s járult hozzá elterjedéséhez. A szociális 

gazdaság definíciója: „olyan helyi kezdeményezéseket tekintünk a szociális 

gazdaságba tartozónak, amelyek célja a nehezen elhelyezhető emberek 
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integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és 

tanácsadást kínálva számukra” . Emellett a szociális gazdasági 

kezdeményezések általános jellemzői: 

• 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 (Frey Mária: A szociális 

gazdaság fogalma In: Szociális gazdaság kézikönyv, Országos 

Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 2007.) 

 

A szociális gazdaság tehát magába foglal minden olyan társadalmi 

szolidaritáshoz tartozó intézkedési területet, amelyben a szereplők a piaci és 

az állami szféra által kielégítetlenül hagyott helyi szükségletek kielégítésére 

törekednek nonprofit módon. Ez a gazdasági forma jellemzően a társadalom 

törékeny szereplőinek ad segítséget munkalehetőségeik megteremtésével, 

valamint szociális szolgáltatások minél szélesebb körű biztosításával. 

A szociális gazdaság bevezetését több program is célozta már 

Magyarországon, leginkább az EU forrásait felhasználva (PHARE, EQUAL, 

HEFOP, ROP, TÁMOP különböző konstrukciói).  

Ezek – mindamellett, hogy több értékes helyi programot végigvittek – áttörést 

nem tudtak elérni a szektor fejlesztését, és különösen nem a kisfalvakat 

illetően. Korábban tisztán hazai költségvetési, ma már EU-s forrásokkal 

vegyített konstrukciókban ugyanakkor olyan programok, kezdeményezések is 

azonosíthatók, amelyek kifejezetten a falvakat célozták meg, és hátrányos 

helyzetű családokat kívántak jövedelemhez, illetve munkához juttatni a 

mezőgazdaságban. 
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A legismertebb és legnagyobb múlttal rendelkező akció ezek közül a szociális 

földprogramok rendszere, amelyik 1992 óta folyamatosan támogatja kisebb 

összegekkel a szóban forgó településeket. Emellett a ma már nem létező 

különféle decentralizált területfejlesztési források finanszíroztak főleg 

infrastrukturális fejlesztéseket falvakban, amelyek a helyi közösségi 

gazdálkodást tudták támogatni. A felsorolt eszközök nem tudtak áttörést elérni, 

a közösségi gazdálkodás szélesebb körben nem honosodott meg az 

országban, mégis van több sikeres helyi program is, amelyek jó gyakorlatként 

azonosíthatók és követendő példát jelenthetnek. Hogy csak ilyen kevés 

településen tudtak ezek a források az elmúlt két évtizedben maradandó 

hatásokat kiváltani és valamiféle működőképes, helyenként piaci alapon is 

fenntartható rendszert létrehozni, annak az az alapvető oka, hogy korántsem 

egyértelmű, miként is kell hátrányos helyzetű településen, hátrányos helyzetű 

emberek számára értékteremtő mezőgazdasági programot létrehozni, ami a 

helyi közösség érdekében, közösségi alapon működik. Ez ugyanis rendkívül 

összetett, széles körű és mély szakértelmet, empatikus készségeket és 

határozott társadalmi felhatalmazást kívánó cselekvési folyamat, amelyiknek 

ha csak egy eleme is hiányzik a helyi rendszerből, akkor az adott program jó 

eséllyel megbukik. 

 

A működőképesség feltételei 

Nincsenek receptek arra vonatkozóan, hogy egy-egy ilyen helyi közösségi 

falugazdasági programot miként is kell létrehozni és működtetni. Több 

adaptációs feltételt azonosítottunk (Aditus Tanácsadó Zrt.) már eddigi 

munkánk során; ezek: 

• erős helyi közösség: közösségi gazdálkodás a cél, közösségfejlesztés 

nélkül nincs szociális gazdaság; 

• rendelkezésre álló földterület: többnyire kertészeti gazdálkodásról 

beszélünk, aminek van némi földigénye (néhány hektár/település); 

• polgármester feladatvállalása: ma általánosan egyetlen szereplő van a 

falvainkban, aki képes felvállalni ilyen kezdeményezést, ez pedig a 

polgármester; 
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• vállalkozó önkormányzat: mivel a nagyüzemi mezőgazdaság nem 

vállal felelősséget a közösségért, egyéb piaci szereplők pedig alig 

találhatók a falvakban, a program elindítását az önkormányzatnak kell 

vállalnia, akár a helyi szociális szövetkezettel, akár saját nonprofit 

gazdasági társaságával együttműködésben; 

• állami segítség – fenntarthatóság: a közösségi gazdasági programok 

tőkeszegények, önfenntartóvá csak állami támogatások révén, 5-10 év 

alatt válhatnak; 

• fejlesztési központ: forrásszerzési és - felhasználási kapacitásokat kell 

fejleszteni a falvakban, akár a civil szféra, szociális szövetkezetek, 

akár különféle állami szervek és önkormányzati társulások 

bevonásával. 

És végül még egy további szempont: mindenkinek – beleértve az állami és 

önkormányzati intézményeket, a civil szférát, a gazdaság profitorientált 

szereplőit, a kutatóintézetekben, egyetemeken, illetve különféle tanácsadó 

cégeknél dolgozó, magasan képzett szakembereket – közvetlen felelősséget 

kell vállalnia a falvak, és általában a vidék fejlesztésében, az ott élők 

életminőségének javításában. 

 

Szociális szövetkezet 

Az Európai Unió több országában a szociális szövetkezetek általában egy-két 

évtizedes múltra tekintenek vissza, míg hazánkban csupán az első, kezdeti 

lépésekről, kísérletekről beszélhetünk. 

A szociális szövetkezetek az atipikus foglalkoztatási formák közül az 

önfoglalkoztatás sajátos szervezeti kereteit teremtik meg, és ezáltal a 

hátrányos helyzetű munkavállalók tartós munkalehetőséghez jutásának egyik 

fontos eszközévé válhatnak. Olyan személyek autonóm társulásai, akik 

önkéntesen egyesülnek abból a célból, hogy nem csupán gazdasági, hanem 

társadalmi, közösségi, oktatási és kulturális céljaikat is egymással 

együttműködve, demokratikusan irányított vállalkozásuk útján, közösen 

valósítsák meg. A szociális szövetkezetek innovatív ötletek, módszerek 

alkalmazásával elsősorban a nem eléggé lefedett helyi szükségletek 

kielégítésére igyekeznek tevékenységüket alapozni. 
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A szociális szövetkezetek tevékenységében különösen fontos szempont a 

saját tagjai, illetve jelentős részben a társadalom leszakadó rétegeihez tartozó 

személyek egzisztenciális helyzetének javítására és közösségben való 

személyiségfejlődésének elősegítésére való törekvés. 

A szociális szövetkezetek a szociális gazdaság, illetve a társadalmi 

vállalkozások köréhez tartozó, hazánkban eddig még alig ismert, új típusú 

speciális szervezeti formaként egyidejűleg érvényesítik a gazdasági 

társaságokra, valamint a társadalmi szervezetekre jellemző alapvető elveket: a 

profit- és a szociális, kulturális célok egyesítésével igyekeznek betölteni 

foglalkoztatást bővítő, munkahelyteremtő, közösségszervező szerepüket. A 

nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az eredményesen működő 

szociális szövetkezetek a foglalkoztatáspolitika és a vidékfejlesztési politika 

keretei között megjelenő problémák mérséklésének egyik igen fontos, kiemelt 

jelentőségű, és egyre szélesebb körben elterjeszteni érdemes, új formáját 

jelentik. 

 

Magyarországon a szociális szövetkezetek létrehozásának lehetőségét a 

2006. évi X. törvény –Szövetkezeti törvény – és a Szociális szövetkezetekről 

szóló 141/2006. (IV.29.) kormányrendelet teremtette meg. A jogszabályok 

tartalmazzák a szociális szövetkezet fogalmát, célját, rendelkeznek a 

szövetkezet alapításáról, ennek személyi feltételeiről, a működésére 

vonatkozó szabályokról. Létrehozásukkal a törvényalkotó/jogalkotó a 

társadalom tagjainak szociális gazdaságban történő aktív szerepvállalását 

kívánta ösztönözni. A Szövetkezeti törvény értelmében a szociális 

szövetkezetek olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek a 

nyitott tagság és a változó gazdasági tőke elvei szerint működnek, céljuk 

tagjaik gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, 

egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése, illetve munkanélküli, 

szociálisan hátrányos helyzetű tagjai számára munkafeltételek teremtése, 

szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. 

A szociális szövetkezetek széles spektrumú tevékenységeket végezhetnek, 

sokféle tevékenységre szerveződhetnek például: oktatási szolgáltatások, 

személyi szolgáltatások, kiskereskedelem, mezőgazdasághoz kapcsolódó 
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tevékenységek, hagyományőrzés, kultúra, szabadidős, sport tevékenységek, 

településüzemeltetési szolgáltatások, közfeladatok ellátása, háztartásban 

kiváltandó szolgáltatások, termelés, feldolgozás, értékesítői, beszállítói 

tevékenység stb.  

Mint a szociális gazdaság részei, jellemzően olyan tevékenységeket látnak el, 

olyan szükségleteket (lakossági, közösségi) elégítenek ki, amelyekre a 

gazdasági és a civil szektor más területei nem képesek. Működésükkel új 

munkahelyeket teremthetnek, jelentős szerepet vállalva a munkanélküliség 

kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében, különösen a hátrányokkal 

rendelkező társadalmi csoportok esetében. 

Hazánkban - a várakozásokkal ellentétben- a szociális szövetkezetekről szóló 

jogszabályok létrehozását nem követte jelentős számban szövetkezetek 

alakulása, ezért szükségessé vált különböző eszközökkel ösztönözni ennek az 

új szervezetei formának a kialakítását.  

E felismerést követően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 2007 és 2011 

közötti időszakban jelentős összeget biztosít a szociális szövetkezetek 

támogatására. A szövetkezetek támogatási programjának lebonyolítása az 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány feladata. 

A támogatási program egyrészt a szövetkezetek alakulását, szervezését, 

másrészt a már bejegyzett szociális szövetkezetek tevékenységeinek 

fejlesztését célozta meg. Elsődleges célkitűzése olyan szövetkezetek 

támogatása, amelyek a munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos 

helyzetben lévő emberek számára munkafeltételeket teremtenek, és 

közösségi alapjukból tagjaik szociális helyzetének javítását segítik elő. A 

program másodlagos célja a foglalkoztatás elősegítése, a helyi szintű 

közösségszervezés ösztönzése, a szociális kohézió erősítése, az aktív 

állampolgárrá válás elősegítése, a feketegazdaság csökkentése, a szociális 

szövetkezet, mint szervezeti forma megismertetése és népszerűsítése. A 

támogatási program több pályázati programelemből tevődött össze, képzési 

program, kommunikációs program, illetve szociális szövetkezetek 

kialakításának és működésének támogatása. A képzési program célja olyan 

képzett tanácsadói és mentorhálózat kialakítása volt, ami hatékony segítséget 

tud nyújtani a szociális szövetkezetek megalakításához, tevékenységük 
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elindításához, továbbá folyamatos gyakorlati tanácsokkal tudja támogatni a 

szövetkezeteket alakító csoportokat. A képzési programelem a szövetkezet 

alakítására vállalkozók számára projekttervezési és pályázatírói gyakorlati 

képzéssel egészült ki. A kommunikációs programmal a Közalapítvány célja a 

szövetkezetek alakításához szükséges motivációs bázis kialakítása és a 

pályázati program ismertetése, népszerűsítése volt. Ezt kívánták elősegíteni 

regionális rendezvények, fórumok szervezésével, információs kiadványok 

készítésével, terjesztésével. A szociális szövetkezetek kialakításának és 

működésének támogatására az OFA pályázatot írt ki. A Szövetkezz/2007 

pályázati program két fordulóban támogatta a szövetkezetek kialakítását vagy 

a már bejegyzett szövetkezetek működését.  

 

A Közalapítvány a program célcsoportját úgy határozta meg, hogy az alakuló 

szövetkezetekben az alapító tagok között legalább 3-4 fő, a már bejegyzett 

szövetkezetek esetén a foglalkoztatottak legalább 50%-a minimum 3 hónapja 

regisztrált álláskeresők közül kerüljön ki. Elsősorban olyan szövetkezetek 

létrehozását, működtetését támogatták, amelyek tevékenysége az adott 

településen valamilyen kielégítetlen szükségletre szerveződött, illetve amire 

volt vásárlóerő, és az értékesítési piaca is megszervezhető volt. A 

Szövetkezz/2007 program pályázói közül 38-at támogattak, időközben (egy 

szociális szövetkezet visszalépett a támogatástól). 2009-ben újabb pályázat 

került kiírásra Szövetkezz/2009 néven. A meghívásos pályázat célja a 

szövetkezetek fejlesztése és bővítése volt. 2009 folyamán hat szövetkezet 

részesült támogatásban ennek a projektnek a keretében. 

A Szövetkezz/2007 pályázati program keretében támogatott szövetkezetek 

legnagyobb számban az Észak-Alföldi, az Észak-Magyarországi, a Dél-

Dunántúli és a Dél-Alföldi régióban találhatók.  

A legkevesebb szövetkezetet a Közép-Magyarországi, a Közép-Dunántúli és a 

Nyugat-Dunántúli régióban támogatták.  

 

A megvalósított leggyakoribb, illetve legjellemzőbb tevékenységek (amelyek 

egy-egy szövetkezetnél kombinált módon is előfordulhattak) az alábbiak 

voltak: 
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• Önkormányzati feladatok átvállalása, vagy azokat kisegítő 
szolgáltatások 

• (elsősorban a közterületek karbantartása, parkgondozás, takarítás, 
játszóterek 

• karbantartása) 
• Szolgáltatások nyújtása a helyi lakosság számára (mosodai 

szolgáltatás, ház 
• körüli munkák elvégzése, munkába járást segítő szállítási 

tevékenység) 
• Idősgondozás és házi segítségnyújtás 
• Gyermekjóléti szolgáltatások (családi napközi, bébiszitter szolgálat, 

szabadidős 
• programszervezés, széles választéki skálán mozgó nyári táborok, 
• gyermekrendezvények szervezése, szülőknek nyújtott szolgáltatások, 

klubok 
• működtetése, kézműves és egyéb készségfejlesztő foglalkozások 

tartása stb.) 
• Kézműipari tevékenységek (kosárfonás, fonott bútorkészítés, 

hagyományőrző 
• kézműves termékek előállítása) 
• Virágkötészeti alap- és segédanyagok gyártása 
• Roma öltözékek és kiegészítők boltja, egyedi tervezésű ruhák, 

ékszerek 
• készítése és értékesítése 
• Asztalosipari tevékenység, köztéri bútorok gyártása 
• Erdészeti és mezőgazdasági fahulladékok, melléktermékek 

összegyűjtése, 
• biomassza vagy biobrikett előállítása 
• Élelmiszer feldolgozás (aszalás, lekvár-főzés, napraforgó- és 

tökmagolaj 
• sajtolás) 
• Építőipari tevékenység (mély- és magasépítés, épület-felújítás és -

karbantartás) 
• Térkő- és betonelem gyártás 
• Graffiti eltávolítás 
• Ingatlankezelés 
• Szociális boltok működtetése 
• Irodai asszisztencia (sokszorosítás, iratfűzés, laminálás stb.) 
• Multimédia műhely működtetése 
• Lapkiadás, helyi műsorszolgáltatás üzemeltetése. 
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A Szövetkezz/2007 pályázati program bemutatásában (Helyzetelemzés az 

OFA Szövetkezz/2007 pályázati kiírás által támogatott szociális szövetkezetek 

körében, VINT Bt, 2010.) a kérdőívek és interjúk alapján kirajzolódott, 

hogy a szociális szövetkezeteknek eddigi működésük során szános 

problémával, kihívással kellett szembenézniük. A működtetés folyamán 

leginkább anyagi természetű nehézségeik keletkeztek, - mint a termelés, 

értékesítés problémái, a tőkehiány, a megfelelő eszközök, infrastruktúra meg 

nem léte. A szövetkezetet működtetők, vezetők tapasztalatai szerint a szociális 

szövetkezet, mint új szervezeti forma a gazdasági élet, a lakosság, az állami 

intézmények számára nagyrészt ismeretlen, ami számos területen nehézséget 

jelent a számukra pl.: bizalmatlanok a partnerek, az üzlettársak és a bankok 

velük szemben, amely finanszírozási problémákat idézhet elő a 

működtetésükben. A problémák másik nagy területét a szövetkezeten belüli 

konfliktusok, a tagok, motiválatlansága, aktivitásának, felelősségének hiánya 

alkotja. Megállapítható, hogy a szövetkezetek döntő többségében nem volt 

konfliktusmentes a munkanélküli tagok beilleszkedése sem. Ezt támasztja alá, 

a szövetkezeti tagokkal készült kérdőíves felmérés is, mely szerint a tagok 

többsége elsősorban csak saját munkafeladatait látja el, önkéntes munkát nem 

végez a szervezetben. A tagi kérdőívek feldolgozásából viszont az is világossá 

vált, hogy a tagok többsége nem érzi problémásnak a beilleszkedését, illetve a 

tagsággal járó felelősségvállalást. 

A társadalmi integráció szempontjából a legaggasztóbb, hogy a szociális 

szövetkezetek a mai formájukban – amint ezt a jelen vizsgálat is igazolta – 

kevésbé tudnak hozzájárulni a tartós munkanélküliség kezeléséhez, különös 

tekintettel a társadalmi reintegráció elősegítéséhez, Gyenge a helyi 

közösségépítésben játszott szerepük, a fenti okokból fakadóan nem tudnak 

kiszámítható jövőképet biztosítani azon kiilleszkedett munkanélküliek számára, 

akik esetében pusztán a munkahelyhez való jutás már nem elégséges 

mozzanat a tartós megkapaszkodásra. Megállapítható továbbá, hogy a 

szövetkezetek lokális beágyazottsága, a helyi partneri kapcsolataik sem érik el 

– csupán esetenként – a kívánatos szintet, és kevéssé alkalmasak arra, hogy 

piaci pozícióikat és know-howjukat erősítve, egymással jól működő hálózatot 

alkossanak. Az általuk megszólítani kívánt célcsoport tekintetében a helyi 
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potenciális segítőkkel sem éri el az elvárható szintet a kapcsolattartásuk- ezek 

közé tartoznak a lokális hálózatok reprezentánsai, a családsegítők, munkaügyi 

szervezet, stb. 

A felmérés tapasztalatai szerint a szociális szövetkezetek a piacszerzés, a 

marketing, a közösségépítés és a vállalkozásfinanszírozás területén 

igényelnek leginkább szakmai támogatást. 

Az OFA támogatást követően a szociális szövetkezetek fejlesztésére a 

TÁMOP pályázati rendszerben is biztosítottak forrásokat. Ezek értékelése még 

nem történt meg, a gyakorlati tapasztalatok az bizonyítják, hogy a fentebb 

ismertetett kihívásokkal szembesülnek a szövetkezetek. 

 

A Kar képzési programokkal és szakmai rendezvényekk el, hálózatépít ő, 

projektgeneráló és projektmunkával  

• elősegíti a szociális szövetkezet mint vállalkozási fo rma 

megismertetését 

• a szociális gazdaság jöv őbeni kereteinek kialakítását, a szociális 

szövetkezetnek, mint hatékony vidékfejlesztési eszk öznek az 

alkalmazását 

• hozzájárul a szemléletváltáshoz, mely szövetkezés, összefogás, 

együttm űködés, közösségi felel ősség jelent őségének 

felismeréséhez vezet 

• fejleszti valamennyi érintett szervezet és szakembe r szakmai és 

társas kompetenciáját a hatékony szociális szövetke zeti 

működtetéshez. 

 

Közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás eredetileg a köz érdekét szolgáló állami-önkormányzati 

feladatok, fejlesztések (pl.: utak, vízművek, védművek stb.) közös költségei 

munkával való megváltásának kerete volt és összefogta azokat a csoportokat, 

melyek a közösségi kötelezettségeik teljesítéséhez a fizikai erejükön túl 

mással nem rendelkeztek. A közfoglalkoztatás már a középkorban és az 

újkorban is megjelent - különböző formában és funkcióban -, de elsősorban 

azokban a korszakokban kapott nagyobb szerepet, melyekben korábbi 
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foglalkoztatási formák átalakulóban voltak, s az ekkor jelentkező munkaerő-

piaci kereslet-kínálati egyensúly, valamint az ennek következtében kialakult 

jövedelemhiány kikényszerítette a központi hatalom beavatkozását. Ilyenkor a 

jövedelem nélkül maradtak, a munkaerő-piacról kiszorult emberek 

foglalkoztatása közérdeknek bizonyult a közösségi feladatok érintettekre eső 

részének ellátása, másfelől az önfenntartás lehetőségének biztosítása, s így a 

közösség tehermentesítése miatt. A közfoglalkoztatásra jellemző a 

meghatározott időtartam és a kötelező jelleg.  

Közhasznú foglalkoztatás esetén a munkaügyi szervezet a munkáltatóval (az 

esetek döntő többségében önkormányzatok) áll kapcsolatban, az eljárás a 

munkáltató kérelmére indul. 

Közhasznú munkavégzés támogatása csak akkor nyújtható, ha az igényt 

bejelentő szervezettel kapcsolatban álló –a támogatás szempontjából érdekelt- 

önkormányzat a közfoglalkoztatási tervének megfelelően a közmunka, illetve 

közcélú munka biztosította lehetőségeit kimerítette. 

Közhasznú munkavégzésre els ősorban azokat a tartósan álláskeres ő 

személyeket közvetítheti a kirendeltség, akik:  

• 45 év felettiek, különös tekintettel a néhány évvel nyugdíj előtt állókra, 

• a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő, az álláskeresési ellátás 

megállapításához szükséges jogosultsági idő töredékével 

rendelkeznek, 

• álláskeresési támogatásra, rendszeres szociális segélyre nem 

jogosultak, vagy 

• álláskeresési támogatásban már nem részesülnek, vagy 

• rendszeres szociális segélyben részesülnek, 

és életkorra tekintet nélkül  

• halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy 

• alacsony iskolai végzettségűek, vagy 

• a roma népességhez tartozó álláskeresők. 

A közfoglalkoztatás jogi hátterét a 2011. évi CVI. törvény a 

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról törvény jelenti. 
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A 2011. évi CVI. törvény alapján közfoglalkoztatási  jogviszony olyan 

munkára létesíthet ő, amely  

• törvény által előírt állami feladat, vagy 

• a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy 

önként vállalt feladat, vagy 

• a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként 

vállalt feladat, vagy 

• a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – 

egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális 

örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és 

állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a 

polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, 

ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, 

alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó 

szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy 

• a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását 

elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek 

megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem ír elő 

közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt. 

 

Közfoglalkoztató lehet:  

• helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel 

rendelkező társulása, 

• költségvetési szerv, 

• egyház, 

• közhasznú jogállású szervezet, 

• civil szervezet, 

• az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával 

megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott 

gazdálkodó szervezet, 
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• vízi társulat, 

• erdőgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében 

o ha) az erdő külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak 

megvalósítása 

érdekében végzett feladatok ellátására, 

o hb) a természeti károkat szenvedett erdőterületek rehabilitációjára, 

o hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, 

karbantartására, 

o hd) határjelek és környezetének karbantartására, 

o he) tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok 

ellátására, 

o hf) kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására, 

o hg) az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítására 

kerül sor 

• i) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátása esetén 

a szociális szövetkezet, 

• j) a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és 

környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének 

karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az 

üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai 

ellátásában. 

 

Közfoglalkoztatottként az a természetes személy fog lalkoztatható, aki  

• a) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a 

továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, 

kivéve azt, aki tizenhatodik életévét nem töltötte be, valamint 

• b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló törvény (2011. évi CXCI. törvény) szerinti 

rehabilitációs ellátásban részesül. 
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A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia a követ kezőképpen 

határozza meg a közfoglalkoztatás aktuális célját é s formáit: 

Az új közfoglalkoztatási koncepció szerint a társadalmi felzárkózás elvét szem 

előtt tartva kiemelt jelentőségű, hogy a közfoglalkoztatás során a 

munkavállalás szempontjából hátrányos és 77 leghátrányosabb helyzetűek 

közfoglalkoztatásba történő bevonása prioritást élvezzen. Az alacsonyan 

kvalifikált emberek számára olyan megoldást kell kínálni, amely hosszú távon 

biztosítja megélhetésüket és segíti visszalépésüket az elsődleges 

munkaerőpiacra. 

 

A közfoglalkoztatás három területen valósul meg, megoszlik a mezőgazdasági 

munkák, az önkormányzat által szervezett és az állami szektorban biztosított 

közfoglalkoztatás között.  

 

A tapasztalatok elemzését követően az alábbi szakterületeken kell kiterjeszteni 

az értékteremtő közfoglalkoztatási programokat és a mintaprogramokat:  

• növénytermesztés és állattenyésztés, hagyományos konzerválás,  

• földutak karbantartása,  

• biomassza előállítása,  

• illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása,  

• építőipari nagy beruházásokhoz kapcsolódó, vagy  

• a Kormány és az önkormányzatok közötti megállapodások szerinti 

Start-munka programok (pl.: kerékpárutak építése, ár- és 

belvízvédelem, stb.) 

Minden tevékenységnek fontos eleme, hogy a munkavégzés mellett a 

közfoglalkoztatottak képzése, oktatása is megvalósuljon. 

 

Az országos közfoglalkoztatási programok megvalósítását, továbbfejlesztését 

támogatandó kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramokat kell indítani. 

 

A Kar szerepet vállalhat a mintaprogramok szakmai t ámogatásában, a 

humán feltételek biztosításában.  A közfoglalkoztatást célzó kutatások és 

gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy hosszútávon hatékonyság csak 
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akkor érhető el a közfoglalkoztatási forma alkalmazásával, ha nem a 

munkahelyteremtés egyszerű formáját valósítják meg a települések (tehát 

pusztán foglalkoztatás történik), hanem a közfoglalkoztatási támogatásokat 

felhasználva piaci árbevételre, közvetlen értékteremtésre törekednek. Ebben a 

formában – további partnerekkel, nonprofit és forprofit vállalkozókkal együtt – 

piaci keresletre építenek, a fogyasztói/szolgáltatói igények alapján alakítják 

termékeiket, szolgáltatásaikat. Az ilyen modellek működtetésében és 

fenntarthatóságának biztosításában a menedzsmentnek azonos, vagy 

nagyobb jelentősége van, mint a finanszírozásnak. A menedzsment feladatok, 

a motiválás, a piaci igények feltárása, a partnerség szervezése, a tervezés, a 

pénzügyi forrás és a működtetési menedzsment elengedhetetlen 

kompetenciák az eredményességhez. A menedzsmentnek biztosítania kell a 

munkavállalók fejlesztését is. Szociális munka, közösségfejlesztés, munkaerő-

piaci tanácsadó azok a kvalifikációk, amelyek a közfoglalkoztatásban dolgozó 

munkavállalók fejlesztéséhez szükségesek.  A menedzsment 

tevékenységekhez megfelelő kvalifikáltságú szakember nem vagy nehezen 

érhető el. A Kar forrásszervezési, feln őttképzési, pályázati programjaiban 

prioritást jelentenek azok a képzések, amelyekkel e z a hiány orvosolható.   

 

6. A Kar szerepvállalása az önkéntesség területén 

A hazai önkéntes munkára, önkéntességre vonatkozó két meghatározó 

dokumentum a 2005-ben alkotott 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű 

önkéntes tevékenységről és Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 című 

dokumentum.  

Az önkéntesség fontos szerepet tölt be a modern társadalmak életében, mert 

többek között hozzájárul az esélyegyenlőség erősítéséhez, a társadalmi 

kohézió megvalósulásához, ezáltal a szegénység csökkentéséhez.  

 

Az önkéntesség meghatározása 

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, 

egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés 

szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát 

szolgálva.  
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Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a 

társadalmi szolidaritás – s ezen belül a karitatív tevékenység – az emberiség 

fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az önkéntességben juthat kifejezésre 

az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás össztársadalmi 

„rehabilitációja” mindazokért, akik a segítségnyújtás érintettjei. Ebből 

következik, hogy az önkéntes munkavégzés olyan humán erőforrás, amely 

egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, 

másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez. 

A modern önkéntes mozgalom a rendszerváltozással kezdődött, majd az azt 

követő években folyamatos a civil szervezetek számának, és a hozzájuk 

köthető önkéntesek számának növekedése. 

 

Önkéntesek száma 2005-2009 
 

A hazai önkéntes-vizsgálatok jellemz ői az 1990-es évekb ől 

 

1995-től 
Központi 

Statisztikai 
Hivatal 

1993. 
Czakó et al. 

2004. 
Czike-Kuti 

2008. 
EVS 

az 
önkéntessé

g 
értelmezése 

legszűkebb Tág legtágabb köztes 

minta csak a jogi 
formával 

rendelkező 
szervezetek 
önbevallása 

alapján 

magán- 
személyeknek és 
szervezeteknek 

önkéntes munkát 
végző 18 éven 

felüli népesség – 
véletlenszerű 
megkérdezés 

alapján 

magán-
személyeknek és 
szervezeteknek 

önkéntes munkát 
végző 14 éven 

felüli népesség – 
véletlenszerű 
megkérdezés 

alapján 

jogi és nem 
jogi formával 
rendelkező 

szervezetekne
k önkéntes 

munkát végző 
18 éven felüli 
népesség –

reprezentatív 
megkérdezés 

alapján 
Önkéntesek 

száma 
472 353 fő 

(2007) 
a népesség 

5%-a 

1 726 778 fő 
a felnőtt népesség 

17%-a 

3 474 731 fő 
a 14 éven felüli 

népesség 40%-a 

901 545 fő 
a felnőtt 

népesség 
11%-a 

Forrás: Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020. 
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Forrás: Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020. 

 

A középiskolás és a feln őtt népesség által a nonprofit szervezetek és 
egyházak számára végzett önkéntes tevékenység havi időráfordításának 
nagysága a támogatott szervezet tevékenységi terüle te szerint, óra 
 

Tevékenységi terület Középiskolás  
korúak 

Felnőtt 
népesség 

Összesen 

Kultúra, művészetek, hagyományőrzés 20 807 1 413 727 1 434 
534 

Egyházi, vallási tevékenység 68 750 2 880 673 2 949 
423 

Sport, pihenés, szabadidős tevékenységek 65 831 2 390 233 2 456 
064 

Oktatás, tudományos kutatás 11 473 848 592 860 065 
Egészségügyi ellátás, szociális gondoskodás 29795 1 417 195 1 446 

990 
Állampolgári jogok védelme, kisebbségvédelem – 203 302 203 302 
Közbiztonság védelme, polgárőrség, tűzoltás, 
bűnmegelőzés 

– 715 370 715 370 

Környezet- és állatvédelem 47 900 954 453 1 002 
353 

Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés – 34 731 34 731 
Településfejlesztés, regionális fejlesztés – 759 121 759 121 
Nemzetközi kapcsolatok 2 312 13 939 16 251 
Határon túli magyarok támogatása 2 312 346 217 348 529 
Szakmai, gazdasági, munkavállalói, 
munkáltatói érdekvédelem 

– 150 676 150 676 

Politikai tevékenység – 291 039 291 039 
Összesen 249 180 12 419 268 12 668 448 

Forrás: Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020. 
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Önkéntes tevékenység jellege (több válasz is lehets éges volt) 

Válaszok 
Esetszá

m 

Százalé

k 

Egészségügyi ellátás, szociális gondoskodás 323 17,06% 

Kultúra, művészetek, hagyományőrzés 295 15,58% 

Sport, pihenés, szabadidős tevékenységek 248 13,10% 

Oktatás, tudományos kutatás 224 11,83% 

Környezet- és állatvédelem 206 10,88% 

Egyházi, vallási tevékenység 120 6,34% 

Határon túli magyarok támogatása 74 3,91% 

Nincs válasz 65 3,43% 

Nemzetközi kapcsolatok, EU 64 3,38% 

Állampolgári jogok védelme, kisebbségvédelem 59 3,12% 

Településfejlesztés, regionális fejlesztés 57 3,01% 

Szakmai, gazdasági, munkavállalói és munkáltatói 

érdekképviselet 39 2,06% 

Közbiztonság védelme, polgárőrség, tűzoltás, bűnmegelőzés, 

áldozatvédelem 34 1,80% 

Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, regionális fejlesztés 29 1,53% 

Politikai tevékenység 28 1,48% 

Egyéb 28 1,48% 

Forrás: Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 

Az adományozók és az önkéntes segít ők arányának alakulása életkor 

szerint 

Forrás: Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020  
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A Nemzeti Önkéntes Stratégia általános céljai 

A Nemzeti Önkéntes Stratégia célja, hogy a magyar állampolgárok körében 

felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás és azon belül az 

önkéntesség európai és magyar jelentőségére, továbbá lehetőségére. 

Az önkéntesség kultúrájának fejlesztése és attitűdfejlesztés a Kar 

szerepvállalásának fontos eleme.Szükséges egy olyan önkéntes kultúra 

megvalósulása, amely minden korosztály számára közvetíti a társadalmi 

felelősségvállalás, a közösségi szerepvállalás, továbbá a 

kompetenciakészségek elsajátításának fontosságát és lehetőséget adjon az 

azokban való részvételre. 

 

Speciális célcsoportok bevonásának támogatása  

A Magyarországról szóló önkéntességi kutatások alapján, hazánkban 

észlelhető, hogy az önkéntes tevékenységet végző személyek korcsoporti 

megoszlásában aránytalanságok tapasztalhatóak. Ahogyan azt az 

Önkéntesség Európai Éve is deklarálja, az önkéntes munkában valamennyi 

társadalmi csoport részt vehet, nem kötődik korosztályhoz, társadalmi 

státuszhoz, ezért szükséges, hogy ezen csoportok között több, generációk 

között átívelő önkéntes program születhessen meg. 

A Kar hátrányos helyzet ű csoportok integrációjának el ősegítésében, a 

társadalmi kohéziót er ősítő önkéntesség fejlesztésében aktív szerepet 

vállalhat. 

Összhangban a magasabb arányú foglalkoztatás céljával, kiemelendő a 

munkanélküliek, alacsony iskolázottságúak, illetve kisebbségi csoportok 

tagjainak bevonása az önkéntes tevékenységekbe Magyarországon. 

A Karon tanuló hallgatók motivációját er ősítheti,  hogy az önkéntes munka 

elősegítheti új ismeretségek, barátságok kialakulását, hozzájárulhat egy 

szélesebb kapcsolati tőke kialakításához, csökkentheti az előítéletek 

kialakulásának lehetőségét, elősegítheti az önismeret fejlődését, új 

kihívásokat, gyakorlati tudást, új munkahely megszerzésének lehetőségét, 

jövedelmet, a munka világához való hosszú távú kapcsolódást jelenthet.  
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A Kar kapcsolódik a Nemzeti Önkéntes Stratégia hori zontális célkit űzései 

megvalósításához, melyek prioritásonként a következ ő: 

 

Az önkéntességre nevelő, ösztönző rendszer kialakítása  

A felnövekvő generációknak minél korábban lehetőséget kell teremteni a 

társadalmi részvételre. Fontos az oktatási ágazatban elindult 

kezdeményezések megerősítése és kiterjesztése minél több intézményre, 

hogy lehetőség szerint minimalizálni lehessen azok számát, akik úgy kerülnek 

ki az oktatási rendszerből, hogy semmilyen tapasztalatot nem szereztek 

önkéntes tevékenység végzésével kapcsolatosan. 

A stratégia üdvözli a közoktatásban bevezetésre kerülő, érettségi 

előfeltételeként megállapított 50 óra közösségi szolgálatot, azonban mind az I. 

fejezetben, mind jelen cél kapcsán fel kívánja hívni a figyelmet az önkéntes 

tevékenység tartalmi különbségeire. 

Szintén üdvözli azt a szándékot, amely a felsőoktatási kreditrendszerében 

lehetőséget nyújtana az önkéntes tevékenység elismertetésére. 

Lehetőség nyílik arra, hogy 2020-ig egy olyan generáció nőjön fel, amely már 

tapasztalatot szerzett az önkéntességről, ismeri az értékeit és a későbbiekben 

is fogékony lesz az ilyen jellegű programokba való bekapcsolódásra. 

Mindennek érdekében a cél az, hogy azok a mentorok/pedagógusok, akik a 

fiatal generációkkal ismertetik meg az önkéntességet, rendelkezzenek 

megfelelő felkészültséggel és háttértudással, így munkájuk hatékonysága 

maximális lehet, és valódi sikereket érhetnek el. Kiemelt fontosságú annak a 

tudásbázisnak a folyamatos fejlesztése, amely lehetőséget teremt megismerni 

azokat a jó gyakorlatokat, amelyek segítségével az önkéntesség iránt 

érdeklődők felismerhetik az önkéntes tevékenység végzésének előnyeit, 

továbbá amely révén a mentorok megismerhetik azokat a jó módszereket, 

amelyekkel hatékonyabbá tehető az önkéntesség iránti érdeklődés.  

 

Az önkéntesek felkészültségének fejlesztése  

A fiatalok és a felzárkóztatásra szoruló társadalmi rétegek tekintetében 

kiemelten fontos a felkészültség és fejlesztés erősítése, hiszen általában a 

képesség és információ hiánya okozza az önkéntességgel kapcsolatos negatív 
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asszociációkat. Ugyanakkor szükséges lenne az önkénteseket fogadó 

szervezeteknél tudatosítani működésük során, hogy miként, mikor érdemes 

önkénteseket alkalmazni, hogyan lehet megtartani őket annak érdekében, 

hogy az önkéntesek ne csak ad hoc módon kapcsolódjanak a szervezethez, 

hanem kötődés alakuljon ki bennük a szervezet irányába.  

 

Fogadó szervezetek és intézmények bekapcsolása  

A jelenlegi szociális és egészségügyi intézményrendszer nem elég rugalmas, 

illetve nincs felkészítve arra, hogy megfelelő kompetenciákkal rendelkezve 

fogadni, irányítani, koordinálni tudja az önkénteseket. Szükséges lépéseket 

tenni annak érdekében , hogy az intézmények dolgozóinak,vezetőinek, ezen 

fogadó szervezeteknek lehetőségük legyen az önkéntes programokba történő 

bekapcsolódásra. Mivel az önkéntesek szociális intézményekbe történő 

integrálásával a helyi intézmények a helyi lakosság szociális igényeit jóval 

szélesebb körben tudják kielégíteni, kiemelten fontos, hogy a jövőben minél 

több szociális intézmény tudja bővíteni szolgáltatásainak körét önkéntesek 

bevonásával. 

Fontos, hogy az önkéntes tevékenység kultúráját évtizedek óta alakító 

országos civil és egyházi szervezetek is fogadószervként részt tudjanak 

vállalni akár a közösségi szolgálat elterjesztésében.  

Célunk, hogy bővüljön az önkéntesek által végezhető tevékenységek köre (az 

egészségügyi és szociális terület mellett az oktatás, sport, környezetvédelem, 

kisebbségvédelem területén is), a szervezeten belül az önkénteseknek legyen 

koordinátora, a szervezetek integrálják az önkéntes menedzsmentet, mint 

munkamódszert. 

 

Önkéntesség presztízsének emelése  

Az önkéntesek számának növekedése, az önkéntesség, mint társadalmi 

tevékenység erősödése hozzájárul a társadalom összetartó erejének 

növekedéséhez, a civil társadalom szerepének fejlődéséhez. 
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7. Szerepvállalás az életvezetés, egészségvédelem t erületén 

Az egészségtudatos magatartás kialakítása segítésén ek lehetséges 

eszközei a Karon 

A World Health Organization (WHO) 1948-as meghatározása szerint az 

egészség  definíciója a következő: "az egészség a teljes testi, lelki és szociális 

jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya" (WHO, 

2001). A meghatározás szerint az egészségnek több dimenziója van, melyek a 

következők: 

• biológiai egészség: a szervezetünk megfelelő működése,  

• lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, 
illetve a tudat nyugalmának és az önmagunkkal szembeni békének a 
jele, 

• mentális egészség: a tiszta és következetes gondolkodásra való 
képesség,  

• emocionális egészség: az érzések felismerésének, illetve azok 
megfelelő kifejezésének a képessége,  

• szociális egészség: másokkal való kapcsolatok kialakításának 
egészsége. 

Az egészségtudatos magatartás  olyan szemlélet és életvitel, amelynek 

során az egyén:  

• döntéseiben fontosnak tartja és érvényesíti egészség-szempontjait 
saját maga és –szűkebb és tágabb – környezete érdekében,  

• szokásainak tudatos kontrollálásával (pl.: helyes táplálkozás, 
testmozgás, szexuális szokások, egészségkárosító magatartások, 
káros szenvedélyek kerülése, stb.) tevékenyen részt vesz 
egészségének fejlesztésében,  

• elsajátítja a laikus segítség és önsegítés képességeit,  

• az egészségügyi ellátással és az ellátórendszerrel kapcsolatban 
kialakítja és alkalmazza a tájékozott fogyasztói magatartást:  
o betegségének természete, lehetséges kimeneteinek ismerete,  
o az ellátórendszerrel és igénybevételi lehetőségekkel kapcsolatos 

ismeretek,  
o a betegjogok ismerete,  
o egészségügyi fogyasztóvédelmi ismeretek. (Forrás: 

http://fogalomtar.eski.hu) 
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Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségi állapot visszahat 

az életmódra, azzal elszakíthatatlanul összefügg, így szintén része az 

egészségkulturáltságnak. A kulturáltság általában elsajátítás, interiorizáció 

eredménye, addig az egészségkulturáltság egyik eleme, az egészségi állapot 

sok részletében nem interiorizálható, miután közvetlenül biológiailag 

meghatározott és esetleg csak az életmód közvetítésével befolyásolható. 
 

EGÉSZSÉGKULTURÁLTSÁG 

 

Egészség   Életmód 

  

 
  szomatikus (testi)     feltételek, lehetőségek 
  pszichés (lelki)      szükségletek, indítékok 
  szociális (társas)      életvitel 
 

Az életmód számos kockázati tényez őt tartalmaz. Dohányzás, 

alkoholfogyasztás, nem megfelelő táplálkozás, kevés fizikai aktivitás, a 

közlekedésbiztonság elhanyagolása, stb. a legfőbb egészségkárosító 

tényezők. Mindezek elkerülése, prevenciója/megelőzése kiemelt jelentőségű 

az egészségtudatos életmód tekintetében, és éppen ezért egészséggondozási 

szempontból is szükséges foglalkozni e területekkel. 

Az egészségkulturáltság fontos összetevője az egészségi állapot , amely a 

testi (szomatikus), lelki (pszichés) és szociális (társkapcsolati) működések 

egyensúlyfenntartó állapota.  

Az egészség legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy egyensúlyi állapot a 

szervezet és annak anyagi-társadalmi környezete között. Sohasem fogható fel 

stabil, állandó minőségként.  
 

Az egészség-magatartás azoknak a viselkedéselemeknek, attitűdöknek az 

összessége, amelyek az egyén egészségének megóvásában, megromlásában 

vagy visszaállításában szerepet játszanak, függetlenül attól, hogy ezek a 

viselkedéselemek tudatosan az egészségre irányulnak-e. Az orvosi 

szociológia szerint az egészség-magatartás öt fő tényezőben nyilvánul 

meg: 
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• Csoport, egyén attitűdje, életstílusa a rizikófaktorokkal szemben. 

• Betegségekre utaló tünetek észlelése és értékelése. 

• Orvoshoz fordulás, betegszerep felvétele betegség esetén. 

• Együttműködés az orvossal a gyógyítás, rehabilitáció folyamán. 

• Egészségügyi ismeretszint (egészségre, kockázati tényezőkre, 

betegségekre vonatkozó ismeretek). 

 

Az egészségmegőrzés céljai: 

• egyenlő lehetőséget biztosítani mindenkinek a jó egészségi állapotra; 

• meghosszabbítani az átlagos élettartamot; 

• minőséget adni azokhoz az évekhez, ami az átlagos élettartam 

meghosszabbodásával nyerhető. 

(Forrás: Ridegné Cs. I.:  

Egészségtudatos életmód és az egészséggondozás szemlélete) 

 

Az egészségfejlesztés  az a folyamat, amely képessé teszi az embereket, 

hogy növeljék ellenőrzésüket az egészségük felett, és javítsák azt. Az 

egészségfejlesztés ráfordításokon és akciókon át az egészség meghatározóit 

befolyásolja. Az emberek egészsége szempontjából a legtöbb nyereséget 

hozza azáltal, hogy lényegesen hozzájárul az egészség egyenlőtlenségeinek 

csökkentéséhez, biztosítja az emberi jogokat és gyarapítja a szociális tőkét. 

Végső célja, hogy növelje a várható egészséges élettartamot, és csökkentse 

az országok és a csoportok közti ebbéli különbségeket (Juhász, 2002; Marks 

et al., 2000). Az egészségfejlesztés tehát nem egy szolgáltatás, hanem egy 

olyan komplex folyamat, amely az egyéneket és a közösségeket felruházza a 

saját egészségükért való felelősséggel. Célja, hogy esélyegyenlőséget 

biztosítson az egészséges állapot eléréséhez, függetlenül attól, hogy az egyén 

melyik nemhez, fajhoz tartozik, vagy melyik országban él. Ennek érdekében az 

egészséget támogató környezet és körülmények létrehozására törekszik, 

valamint arra, hogy ellássa az embereket az egészségmegőrzéshez, a 

betegségek elkerüléséhez, az életmódváltáshoz szükséges információkkal. 
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Az egészségfejlesztés társadalmi és egyéni szintű feladat is, a két szint csak 

együtt tud hatékonyan működni. Ha az egyén nem motivált, feleslegesek a 

társadalmi szintű kezdeményezések, ugyanakkor hiába motivált az egyén, ha 

rendszerszintű kezdeményezések nincsenek, csak nagyon kis lépéseket tehet 

saját egészsége érdekében. Az egészséges életmód hatásai hosszú távon 

érvényesülhetnek, nem azonnal. 

 

A társadalmi szintű folyamatok mellett igen nagy jelentősége van a 

munkahelynek. Egyre több olyan munkahely van, ahol tudatosan törekszenek 

az egészségfejlesztésre, kifejezetten ennek érdekében dolgoznak ki 

programokat. Az egészségtudatos munkahelyek már Magyarországon is 

rendelkeznek ún. egészségtervvel, azaz olyan komplex programtervezettel, 

amely a munkavállalók életminőségének és munkafeltételeinek javítását, 

egészségük fejlesztését szolgálja – közösségi erőforrások mozgósításával. 
 

Ha egy szervezet képes hosszú távon gondolkodni, és hajlandó befektetni az 

egészségfejlesztésbe, számos előnyre tehet szert munkaerő-piaci 

szereplőként is. Annak a vállalatnak/intézménynek, amely foglalkozik a 

dolgozók egészségével, javul külső megítélése, a szervezeten belül javul a 

munkahelyi légkör, a szervezettel szembeni attitűdök is pozitív irányba 

változnak, valamint a munkatársak közötti kapcsolat is várhatóan javul. 

Emellett növekszik termelékenység/hatékonyság, csökkennek a hiányzásokból 

és az orvosi kezelésekből fakadó költségek, és csökken a fluktuáció is.  
 

A munkahelyi egészségfejlesztésnek alapvetően két oldala van. Az egyik 

lehetőség az, amikor a szervezet saját HR-részlegén keresztül működtet olyan 

komplex egészségmegőrző, -fejlesztő programot, ami elősegíti a dolgozók 

jóllétét. Másrészt a vállalat ki is szervezheti ezt a feladatot, rábízva azt egy 

külső szolgáltatóra. Illetve az is előfordul, hogy bizonyos egészségmegőrző, -

fejlesztő feladatok felvállal a munkahely, de azok egy részét kiszervezi. 

A munkahelyi egészségfejlesztés a Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai 

Hálózatának (ENWHP) definíciója szerint "a dolgozó, a munkáltató és a 

társadalom együttes törekvése az egészség és a jól-lét fejlesztésére a 

munkahelyen". 
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A munkahelyi egészségfejlesztés során azokra a tényezőkre kell odafigyelni, 

amelyek meghatározóak jóllétünk szempontjából. Ezek közül alapvető 

jelentősége van a táplálkozásnak, a mozgásnak, a mentális állapotnak és a 

különböző, életmódunkhoz kapcsolódó szokásoknak (pl. dohányzás, 

kávéfogyasztás).  

 

Érdemes tehát hangsúlyt helyezni az egészséges munkahelyi táplálkozás 

elősegítésére. A munkahely nagyban segítheti e folyamatot azzal, hogy valós 

ebédidőt biztosít munkavállalói számára, és az is hasznos, ha a munkahelyi 

étkezdében egészséges ételeket szolgálnak fel. 

A munkahelyi testmozgást támogató programok az egészségi állapot javítása 

révén csökkentik a hiányzások és kilépések számát, a közös programok révén 

javul a munkahelyi légkör.  

Nagyon fontos a mentális stressz mérséklése is. Az időnyomás, a 

teljesítmény-elvárás miatt egyre több pluszfeladatot kapunk, egyre gyakrabban 

vállalunk túlórát. Fokozott munkatempóban dolgozunk, gyakran szünetek 
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nélkül. A dohányzásról való leszokásban segíthet a munkahely is olyan 

programok segítségével, melyeket kollektíven érvényesítenek a teljes 

szervezetben. 

A munkavállaló egészsége a munkáltató érdeke is. Az egészségmegőrzés és -

fejlesztés egy komplex folyamat, aminek sikeres kivitelezéséhez az egyéni és 

a szervezeti elköteleződés is szükséges. (Forrás: Répáczki Rita, HR HáttéR/2010. 

január) 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés területei a következők lehetnek: 

• a munkaszervezés és a munkakörnyezet javítása, 

• a munkavállalók egészséges tevékenységekben való részvételének 

támogatása, 

• az egészséges döntések lehetővé tétele, valamint 

• a személyes fejlődés ösztönzése. 
 

A munkavállalók egészségtudatos magatartásának kialakítása tehát – a 

szemléletformáláson túl – közvetlen gazdasági előnyökkel is járhat a 

munkáltató számára. A Kar egészségfejlesztési tevékenységét a következ ő 

területeken fejtheti ki eredményesen: 

• Az egészséges táplálkozás támogatása a Kari menza 

menükínálatának korszerűsítésével, az étkezési idő (ebédidő) 

biztosításával, ill. a munkaidővel, tanulmányi idővel történő 

összehangolásával,  

• A dohányzás megelőzésének segítése a dohányzásra kijelölt helyek 

szigorúbb tervezésével/tilalmával, ill. a dohányzásról való leszokás 

támogatása programok révén, 

• A stresszkezelést segítő, lelki egészség megőrzésére irányuló 

egészségfejlesztési programok szervezése, a részvétel támogatása 

(pl. munkaidő-kedvezménnyel, stb), megvalósítása; támogató 

pszichoszociális környezet biztosítása, 

• Társas helyiségek biztosítása,  

• A rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős/sport programok 

megvalósításának támogatása, Karon belüli szervezése, elősegítve az 

energiaegyensúly elérését (táplálkozás-mozgás egyensúlya); 
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munkahelyi tornához való hozzájutás biztosítása a szükséges gépek, 

eszközök biztosítása révén, 

• Szűrőprogramokban való rendszeres részvétel támogatása, 

• Rugalmas munkaidő és munkahelyek biztosítása, és a munkavállalók 

részvételének lehetővé tétele munkaszervezésük és 

munkakörnyezetük javításában, 

• Az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása. 

Egy munkahely tehát nemcsak leterhelheti a munkavállalókat, de javíthat is az 

életminőségükön, s így egészségükön is. Javíthat pl. a természetbeni 

juttatások széles köre, a cég/szervezet által nyújtott szociális gondoskodás, a 

munkahigiéné és a foglalkozás-egészségügy átlagosnál magasabb 

színvonala, valamint számos olyan materiális és immateriális plusz, amely a 

munkavállalót előnyösebb helyzetbe hozza más cégek, szervek 

alkalmazottainál. Ez az előny közvetlenül a dolgozók egészséges 

környezethez való jogát teljesíti ki, de közvetve a foglalkoztatónak termel 

profitot. 

 

Az egészséges munkakörnyezethez  való jog több mint egyszerű 

jogosultság. A környezetért tenni is kell, tehát kötelezettséget is keletkeztet a 

lakosság részéről. Alkotmányos értelemben az egészséges munkakörnyezet 

egy szűkebb társadalmi csoport – a munka világában aktívak – jogaként 

fogható fel, míg a foglalkoztatottak mellett az eltartott családtagok és a lato 

sensu eltartott idősek, rokkantak stb. állampolgári, illetve lakossági aktív vagy 

passzív cselekvése révén őrizhető meg. (Forrás: http://www.matud.iif.hu, 

Julesz M.: Az egészséges (munka)környezethez fűződő jog) 

 

Az egészséges biztonságos irodai jellegű munkavégzéshez biztosítani kell: 

• Megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet  

• Egészségügyi, étkezési, pihenési lehetőséget 

• Rendet, tisztaságot, a keletkező hulladék kezelését  

• Biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgásteret 

• A munkavégzés jellegének megfelelő természetes és mesterséges 

megvilágítást. 
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A kockázati tényezők közül a következőkre kell nagyobb hangsúlyt fektetni: 

• Fizikai tényez ők:  mozgás, kedvezőtlen testhelyzet, világítás, 

elektromágneses tér, villamos áram, bútorzat ergonómiai kialakítása, 

stb 

• Pszichoszociális tényez ők:  a munkavállalót a munkahelyén érő azon 

hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási 

jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják 

az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben 

stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) 

megbetegedés következhet be.  

 

8. Társadalmi szerepvállalás a környezeti fenntarth atóság, 

környezettudatosság területén 

A környezeti fenntarthatóság a fenntartható fejlődés követelményét elégíti ki. 

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, 

anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is 

kielégíthessék szükségleteiket.” 

A környezeti fenntarthatóság azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk 

természetes környezetünk erőforrásait, amíg meg nem sértjük annak eltartó 

képességét. (Wikipedia) 

A környezettudatosság fogalma együtt jár a fenntarthatóságéval. A 

környezettudatosság az egyes személyek vagy a társadalom valamely 

szegmensének a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével 

kapcsolatos tájékozottságát, érzékenységét és tudatos felelősségvállalását 

kifejező fogalom, amelyet gyakran jelzői formában használnak. Noha a 

környezet iránti aggodalom, értékeinek megőrzése iránti vágy valószínűleg 

nem új keletű, a környezettudatosság fogalma viszonylag új. (Wikipedia) 

A környezettudatosság olyan cselekmények sorozata, amelyek a környezet, az 

élőhelyek, a sokféleség védelmében vállalt tudatos felelősségvállalást tartják 

szem előtt, tehát a környezettudatosság rendszeres tevékenység. A 

környezettudatos szemléletet és gondolkodásmódot ki kell alakítani és fenn 

kell tartani; a berögzült, környezetre káros szokásokat meg kell változtatni. A 
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Nemzeti Környezetvédelmi Program szerint a környezettudatos 

szemléletformálásnak több lehetséges módja is van: 

• Oktatás 

• Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás 

• Környezeti információkhoz való hozzáférés 

• A turizmus környezeti hatásainak felmérése, tudatosítása 

Fontos részterületként jelenik meg tehát a fenntartható, tudatos fogyasztás, 

mely személyek, szervezetek esetében egyaránt fokozottan érvényesíthető 

szempont lehet. Általánosan érvényes definíció nem létezik, legáltalánosabban 

a fogyasztói jogok tudatával és érvényesítésével, illetve az alapos 

információkereső és -igénylő magatartással azonosítják a tudatos fogyasztást, 

melynek két fő vonulatát lehet elkülöníteni egymástól:  

• Az önérdekekre fókuszáló tudatosság területei: minőségtudatosság, 

ártudatosság, márkatudatosság, értéktudatosság, fogyasztói jogok 

tudata, tudatos pénzügyek, egészségtudatosság, 

táplálkozástudatosság. A továbbiakban ezt a területet öntudatos 

fogyasztásnak nevezzük. 

• A mások érdekeit szem előtt tartó tudatosság tartománya: 

környezettudatosság, társadalomtudatosság, etikus fogyasztás, 

fenntartható fogyasztás, önkéntes egyszerűség. 

 

Olyan terület is van, mely mindkét aspektust magában foglalja: 

• A köztes szférába tartozik a termékekkel összefüggő országeredet-

tudat, vagy tágabban értelmezve az eredettudat. Ha például azért 

vásárol a fogyasztó magyar élelmiszert, mert azt gondolja, hogy az 

magasabb minőségű vagy éppen egészségesebb, akkor önérdekeit 

követi elsősorban. Ha azonban a vásárlás fő motivációja a magyar 

gazdaság, munkahelyek, gazdálkodók védelme vagy éppen a 

környezet megóvása a hosszas szállításból eredő 

környezetszennyezéstől, akkor az a közérdek szférája. (Dudás K. 

Ph.D.: A tudatos fogyasztás) 

A mások érdekeit szem előtt tartó tudatos fogyasztás területei: 
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Etikus fogyasztás 

Etikus fogyasztónak tekinti a szakirodalom az egyént, ha  

• fogyasztási döntéseiben elfogadja és érvényesíti a társadalom „jóról” 

alkotott ítéletét (Smith 1990). 

• „tudatos szándéka, hogy fogyasztói döntéseit erkölcsi 

meggyőződésének és értékeinek megfelelően hozza meg.” (Gulyás 

2008, 107.) 
 

Felelős fogyasztás 

Az angol nyelvű szakirodalom a felelős fogyasztás fogalmát többnyire 

társadalom- és/vagy környezettudatos fogyasztásként értelmezi, a 

kifejezéseket jobbára szinonimaként használva. Özcaglar-Toulouse (2009) 

azonban egy nagyon jó definícióját adja a fogalomnak: szerinte olyan 

fogyasztással összefüggő cselekedetek tartoznak a felelős fogyasztás 

szférájába, melyeket a fogyasztás külvilágra gyakorolt észlelt negatív 

következményeinek tudata vált ki az egyénben. A fogalom tartalma nagyon 

hasonlít az etikus fogyasztás tartalmára, hiszen benne van a környezet is, és a 

társadalom is, mint külvilág.  
 

Fenntartható fogyasztás 

A szakirodalom bővelkedik a fenntartható fogyasztás definíciókban, hiszen egy 

felkapott témáról van szó. Néhány ezek közül: 

• A fenntartható fogyasztást a termékek, szolgáltatások olyan 

felhasználásaként értelmezhetjük, mely biztosítja az alapvető 

szükségletek kielégítését, megfelelő életminőséget biztosít, de ehhez 

a természeti erőforrások minimális felhasználását igényli, és minimális 

a mérgező, veszélyes anyagok, hulladékok, szennyező anyagok 

kibocsátása (Nádudvari 2004 nyomán). 

• Ugyanakkor a fenntarthatatlan fogyasztás egy olyan fogyasztási 

modell, amely negatívan hat a környezetre, és negatívan hat ezen 

keresztül magukra a fogyasztókra is: egyrészt az adott termékek és 

szolgáltatások konkrét fogyasztóira, másrészt pedig a tőlük időben 

és/vagy térben távol lévő más fogyasztókra egyaránt (Burgess 2003). 

Azonban ezek az értelmezések a fenntarthatóságnak csak egyik pillérét, a 

környezeti fenntarthatóságot érintik, és nem foglalkoznak a másik két pillérrel, 
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a társadalmi és a gazdasági fenntarthatósággal. Pl. Pepper és társai (2009) 

tágabban határozzák meg a fogalmat: szerintük a fenntartható fogyasztás egy 

széleskörűen értelmezett és vitás fogalom olyan társadalmi és környezeti 

aspektusokkal kapcsolatban, mint a környezetvédelem, emberi jogok, 

nemzedékek közötti és nemzedékeken belüli méltányosság. 

Társadalmilag felelős fogyasztás 

A szakirodalomban fellelhető definíciók nem egységesek annak tekintetében, 

hogy milyen cselekedeteket, preferenciákat sorolnak a társadalmi felelősség 

témakörébe. Néhány példa: 

• Olyan egyén, aki nem csak saját elégedettségét, hanem a társadalmi 

(és környezeti) jólétet is tekintetbe veszi vásárlási döntései során 

(Anderson és Cunningham 1972). 

• Az egyén privát fogyasztásának társadalmi következményeit, hatásait 

is figyelembe veszi, illetve megkísérli vásárlóerejét társadalmi 

változások véghezviteléhez felhasználni (Webster 1975). 

• A társadalomtudatos fogyasztók olyan csoportot alkotnak, melynek 

cselekedetei a társadalomban az életminőség javulását eredményezik 

(Brooker 1976). 

• A társadalmilag felelős fogyasztó a társadalom kárára lévő cégek 

termékeit elutasítja, a társadalmat segítő vállalatok termékeit pedig 

aktívan keresi (Mohr és társai 2001). 

• Olyan termékek és szolgáltatások előnyben részesítése, melyek 

vélelmezhetően pozitív (vagy legalább kevésbé negatív) hatással 

vannak a környezetre, illetve a vásárlőerő felhasználása a társadalmi 

érzékenység kifejezésére (Roberts 1995). 
 

A társadalomtudatosság területei lehetnek: 

• A vásárlás helyének körültekintő megválasztása, mely ebben az 

esetben az etikusan működő és/vagy helyi érdekeltségű kereskedő 

preferálásában testesül meg 

• Méltányos kereskedelemből származó cikkek választása 

• Olyan termékek preferálása, melyek árának egy része támogatási 

céllal hasznosul 
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• EU-s, hazai illetve regionális termékek vásárlása, támogatandó a saját 

gazdaságot, munkahelyeket és termelőket 

• Állatjólét figyelembe vétele, vagyis a kísérletek, rossz tartási 

körülmények elutasítása 

• Olyan termékek elutasítása melyek, vagy gyártójuk árt másoknak 

o Az emberi jogokat semmibe vevő országok gyártói 

o Etikátlanul működő gyártó (etikátlan foglalkoztató, törvényszegő, 

fogyasztókat megtévesztő, környezetszennyező, stb.) 

o Környezetkárosító termék 

• Környezeti szempontok figyelembe vétele 

• Befektetés etikus alapokba 
 

Környezettudatos fogyasztás 

A hazai és nemzetközi szakirodalom bővelkedik a környezettudatos fogyasztót 

leíró definíciókban, ezek közül idézünk néhányat: 

• Környezettudatos fogyasztó az, aki igazán érdekelt a környezetbarát 

termékek használatában, beszerzései előtt gondosan mérlegel 

bizonyos környezeti szempontokat is (pl. mekkora negatív hatással 

van a termék a környezetre teljes életciklusa során, keletkezik-e 

szükségtelen hulladék, mennyi energiát igényel a termék teljes 

életciklusa során, stb.) (Kerekes és Kindler 1997). 

• A környezettudatos fogyasztás „olyan vásárlást eredményez, mely 

legalább olyan mértékben kielégíti a szükségleteket, mint a 

hagyományos fogyasztói magatartás, viszont képes hozzájárulni a 

hulladékok csökkentéséhez, az alacsonyabb környezetterheléshez. 

Ezek alapján tehát nagyjából megfelel a fenntartható fogyasztás 

’részterületének’.” (Hofmeister és társai 2006) 

• A fogyasztói környezettudatosság nem más, mint ökológiai 

következetesség megvalósítása a vásárlási szokásokban és 

döntésekben; tudatában lenni annak, hogy egy termék kifejlesztése, 

előállítása, disztribúciója, a fogyasztás és a használat, sőt az azt 

követő szakasz is környezetet terhelő hatásokkal jár, és 

többletköltségeket okoz; törekvés a káros hatások és a 

többletköltségek minimalizálására (Meffert és Kirchgeorg 1993). 
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Termékeredet-tudatosság 

A fogalom arra a fogyasztói viselkedésre utal, amikor a vásárlási döntésben 

befolyásoló tényezőként, döntési szempontként szerepet kap a 

megvásárolandó termék eredete is. A fogalom kiindulópontját a fogyasztói 

etnocentrizmus jelenti, mely definíció szerint a fogyasztók azon 

meggyőződéseit takarja, melyek hazájuk termékeinek felsőbbrendűségéről 

szólnak, és a belföldi termékek vásárlásának erkölcsösségére, helyességére 

vonatkoznak (Malota 2003). Ez a fogalom azonban tágabban is értelmezhető: 

az egyén nem csak a saját országának, de saját régiójának, településének 

termékeit is preferálhatja. Az effajta tudatosság mögött többféle motiváció is 

meghúzódhat: 

• Nacionalizmus (a hazai iránti kötelességtudat, tisztelet) 

• Patriotizmus (a magyar nemzetgazdaság, a hazai 

termelők/kereskedők, a hazai munkahelyek védelme) 

• Környezettudatosság (minél közelebb állították elő a terméket, annál 

kevesebb szállítást igényel) 

• Minőségtudatosság (a hazai jobb minőségű) 

• Egészségtudatosság (a hazai egészségesebb) 
 

 
(Forrás: Dudás K. Ph.D.: A tudatos fogyasztás) 

A tudatos fogyasztás területei 
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Erre a tudatosságra épít többek között a slow food mozgalom, a „Vegyél 

hazait!” kampány és Magyarországon a szociális bolt hálózat. De példaként 

hozhatók fel a különböző eredetjelzők és származásra utaló védjegyek is.  
 

A Kar környezettudatosság területén vállalt felel őssége a következ ő 

területeken jelenhet meg: 

• környezeti szempontok, ismeretek beépítése a képzési programokba, 

• munkavállalók környezettudatos szemléletformálása, 

képzések/programok, akciók, rendezvények biztosítása révén, 

• hulladékminimalizálás (elektronikus nyilvántartások, 

dokumentumtárolás kialakítása, fejlesztése, stb.), 

• szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az intézmény teljes 

területén; veszélyes hulladékok ártalmatlanításának biztosítása, 

• környezeti szempontok alkalmazása eszközök, termékek, 

alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (pl. újrahasznosított papír 

használatának bevezetése, ill. arányának növelése a teljes 

papírfelhasználáson belül; energiatakarékos/alacsony 

energiafelhasználású – védjegyes – berendezések beszerzése, 

hazai/helyi termékek beszerzésének preferálása), 

• fajlagos anyag- és energiafelhasználás csökkentése, 

energiatakarékosság (energiatakarékos módon történő 

eszközhasználat, kültéri mozgásérzékelős kapcsolók, takarékos 

csaptelepek, izzók felszerelése), megújuló energiaforrások 

használatának bevezetése, 

• egészséget kímélő foglalkoztatás (világítás, monitor kiválasztás, zöld 

növények, szellőzés stb.), 

• pihenéshez szükséges zöldfelületek kialakítása, ill. karbantartása; 

kulturált, tiszta környezet fenntartása, környezetkímélő tisztítási módok 

alkalmazása 

• környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése 

(kerékpártárolás megoldása, ill. kapcsolódó infrastruktúra – öltöző, 
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zuhanyzó – biztosítása; „élő utcák” fejlesztése, tömegközlekedéssel 

történő elérhetőség biztosítása), 

• tangazdaság környezetbarát hasznosítása, biogazdálkodás 

bevezetése, bővítése; termékek felhasználása a Kar menzáján, 

• tangazdaság „felhasználása” a szemléletformálásban, 

• tangazdaság, intézmény területén keletkező szerves hulladékok 

újrahasznosítása. 
 

9. Szerepvállalás a megváltozott munkaképesség űek munkaer őpiaci-

társadalmi integrációjában 

Arra a kérdésre, hogy ki is tekinthető megváltozott munkaképességű 

személynek, hasonlóan a fogyatékosság definíciójához, nem lehet egységes 

választ adni.  

 

A megváltozott munkaképességű személy fogalmáról a különböző 

jogszabályok eltérő meghatározásokat tartalmaznak. Általános definíciót A 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvényben  (a továbbiakban: Flt.)   találhatunk. Az Flt. 58§. 5. bekezdés m) 

pontja szerint az a megváltozott munkaképességű személy, aki testi vagy 

szellemi fogyatékos, illetve akinek az orvosi rehabilitációt követően 

munkavállalási és munkahely- megtartási esélyei testi vagy szellemi 

károsodása miatt csökkennek. 

A megváltozott munkaképességű álláskeresők nyilvántartása során ezt a 

meghatározást veszik alapul a munkaügyi központok.  

 

A Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény határozza meg a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaira jogosultakat. E szerint az egészségi 

állapot tekintetében ellátásra az jogosult akinek, az egészségi állapota 60 %-

os vagy kisebb mértékű, vagyis a korábbi meghatározások szerint az 

egészségkárosodásának mértéke 40%-os vagy e feletti.  

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 

akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
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foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. 

(XI. 16.) Korm. rendelet a következőképpen határozza meg a megváltozott 

munkaképességűeknek azt a körét, akiknek a foglalkoztatása esetén a 

munkaadó támogatást igényelhet:  

megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki 

• rehabilitálható (tehát akiről a Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXCI. törvény /továbbiakban Mmtv./ szerinti komplex minősítés 

során megállapításra kerül, hogy rehabilitálható; vagy 

• az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint rehabilitációja nem 

javasolt, ezen belül  

• egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval 

helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól 

szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási 

rehabilitációja nem javasolt,  

•  egészségi állapota lapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, 

azonban komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben 

meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja 

nem javasolt, illetve 

•  aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható. 

• az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában 

megváltozott munkaképességű személynek minősül, és nem tartozik 

az előbb meghatározott személyi körbe; tehát akiknek a komplex 

minősítése még nem történt meg, aki korábban akkreditált 

foglalkoztatónál dolgozott (aki után a foglalkoztató 2012 

decemberében megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült) 

illetve a felülvizsgálattal nem érintett személyek  is a támogatható 

körbe tartoznak 2013. december 31-éig. 

 

Tehát látható, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 

támogatásához, illetve ellátásához kapcsolódó jogszabályok az Flt-ben 

található definíciótól eltérően határozzák meg a célcsoport fogalmát attól 
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függően, hogy mennyire akarják tágítani vagy szűkíteni a támogatásokra, 

szolgáltatásokra jogosultak körét. 

A fent említett jogszabályok eltérő fogalom- meghatározásaiban azért 

találhatunk közös jellemzőket. Az egészségkárosodásról, egészségi állapotról 

az érintett személyeknek, akár az ellátások, akár a támogatások 

igénybevételéhez orvosszakértői minősítéssel, szakvéleménnyel kell 

rendelkezniük.  

A fogyatékosságról, megváltozott munkaképességről való gondolkodásban az 

utóbbi években jelentős szemléletbeli változások következtek be. A 

jogszabályok célja a megmaradt, fejleszthető képességekre épülő 

foglalkoztatás központú rehabilitáció elősegítése, társadalmi integráció illetve a 

célcsoportba tartozók foglalkoztatásának elősegítése. Az új szemlélet, 

minősítési rendszer középpontjában már nem a károsodás, munkaképesség 

csökkenés mértéke, az elveszett képességek állnak, hanem sokkal inkább az 

egyén megmaradt, fejleszthető képességeire, a szakmai munkaképességre, a 

rehabilitációs, foglalkoztatási esélyekre fókuszálnak, illetve a minősítési 

eljárásban az egyén szociális helyzetét és személyes életviszonyait és egyéb 

társadalmi körülményeket (pl. munkaerő-piaci helyzet) is figyelembe veszik.  

 

A megváltozott munkaképesség űek száma, jellemz ői 

A megváltozott munkaképességű személyek számára vonatkozóan a 

népszámlálás, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban 

NRSZH) a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban NFSZ) és néhány 

egyéb adatfelvétel (pl.: munkaerő-felmérések) statisztikái tartalmaznak 

adatokat. 

A 2001-es Népszámlálás szerint a teljes népességben 577 706 fő volt a 

fogyatékossággal élő személyek száma.  

A KSH 2008-as Munkaerő-felmérése alapján a 18 és 64 évesek közül 

1 400 000 fő említette, hogy tartós betegsége van, egészségkárosodással, 

vagy valamilyen fogyatékossággal él, közülük 938 000 fő érezte magát 

munkavégzésében egészségi állapota miatt akadályoztatva.  

 2011-es NRSZH adatok szerint a szakértői bizottságok által megvizsgált 

összes igénylők száma a következőképpen alakult: 
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• Észak-Alföldi régió: 21864 fő, ebből 12051 fő rokkant. 

• Dél-Alföldi régió: 24892 fő, ebből 15694 fő rokkant. 

• Észak-Magyarországi régió: 16416 fő, 8568 fő rokkant. 

• Közép-Magyarországi régió: 28511 fő, ebből 18405 fő rokkant.  

 

Az érintett régiókban a rokkantnak minősített megváltozott munkaképességű 

személyek közül 16 348 fő „új rokkant”, azaz új igénylő. A statisztikai adatok 

alapján megállapítható, hogy a rokkantnak minősített személyek száma az 

elmúlt tíz évben folyamatos csökkenést mutat. 

 

Az NFSZ 2012. decemberi statisztikája szerint az előbb említett négy régióban 

az alábbiak szerint alakult a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartott 

megváltozott munkaképességű ügyfelek száma: 

• Észak-Alföldi régió: 8352 fő. 

• Dél-Alföldi régió: 5539 fő. 

• Észak-Magyarországi régió: 5301 fő. 

• Közép-Magyarországi régió: 371 fő. 

 

A munkaügyi kirendeltségek a megváltozott munkaképességűek csak egy 

töredékével tartják a kapcsolatot, a jövőben még kevesebb lesz a nyilvántartott 

megváltozott munkaképességű személyek száma, mivel az új típusú komplex 

minősítéssel rendelkező, rehabilitálható személyek a megyei rehabilitációs 

szakigazgatási szervekkel kötelezettek az együttműködésre. 

 

A megváltozott munkaképesség űek néhány jellemz ője:  

• A megváltozott munkaképességű emberek kor-összetételétről 

általánosságban elmondhatjuk, hogy nagyrészük az idősebb 

korosztályból kerül ki kb. háromnegyedük 50 év feletti. 

• Iskolai végzettségük jóval kedvezőtlenebb az népesség egészéhez 

képest. Sok megváltozott munkaképességű személy csak általános 

iskolai végzettséggel bír, illetve ha van is valamilyen szakmája, az 

egészségkárosodása miatt szakképesítésének megfelelő munkát már 

nem tud vállalni.   
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• Munkaerő-piaci részvételük nagyon alacsony, különösen igaz ez a 

megállapítás a fogyatékossággal élő megváltozott munkaképességű 

személyekre. A KSH 2008-as munkaerő-felmérésének adataiból az 

derült ki, hogy a 18 - 64 éves, önmagukat megváltozott 

munkaképességű emberekként azonosítók mindössze 23%-a volt 

foglalkozatott, ami lényegesen alacsonyabb a hasonló korú, nem 

megváltozott munkaképességű népesség foglakoztatásához képest.  

• Kapcsolatrendszerük beszűkült. Sokan közülük hosszú ideje távol 

vannak a munkaerő-piactól, egészségkárosodásuk óta nem tudnak 

elhelyezkedni, ami általában elszigetelődéssel jár.  

• Körükben a nők aránya valamivel magasabb a férfiakénál. 

  

Befogadó munkahely 

A befogadó munkahely a társadalmi integráció és az esélyegyenlőség fontos 

eszköze. Egy munkahely alapvetően attól válik befogadóvá, hogy nyitott a 

hátrányos helyzetűnek tekinthető, például a megváltozott munkaképességű, 

fogyatékossággal élő munkavállalók alkalmazására, és képes, hajlandó 

nagyobb figyelmet fordítani a hátrányos helyzetű, sérülékeny munkavállalóira. 

A humán erőforrás megbecsülése többletértéket hordoz minden szervezet 

számára. Az alkalmazottak motiválásában jelentős szerepet játszik a nagyobb 

figyelmet igénylő munkatárs iránit felelősség vállalása is. Az a tudat, hogy nem 

csak a most „jól húzó” dolgozó fontos a cégnél. Hiszen akár „én is kerülhetnék 

nehéz helyzetbe”. A megbízható munkaerő számíthat a vállalat 

felelősségvállalására. 

A piaci vállalkozások olyan új kihívásokkal találkoznak, mint a tehetséges és 

képzett munkaerő toborzásának nehézségei, a folyamatos innováció elvárása, 

az új piacok keresése, a belső vállalati kultúra megteremtése, a nemzetközi 

munkamegosztás segítése. Ezekre a kihívásokra egyre több cég keresi a 

választ a munkahelyi sokszínűség (diverzitás) elősegítésében. Nevezzük bár 

esélyegyenlőségi tervnek, sokszínűségi stratégiának vagy befogadó 

munkahelyi szabályzatnak, e dokumentumok mögött hasonló szemlélet és 

célok állnak. A magyar törvénykezésben az esélyegyenlőségi terv fogalma 
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nyert teret, de a hazai szervezetek ettől eltérő megnevezéseket is 

alkalmaznak. 

A magyar jogszabályok a diszkrimináció több fajtáját különbözteti meg, 

valamint diszkriminációnak tekintik az ezekre adott utasítást is.  

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, 

amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt 

tulajdonsága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben 

más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, 

részesült vagy részesülne. A törvény 20 olyan tulajdonságot nevesít, amely 

alapján hátrányos megkülönböztetés érhet valakit: nem, faji hovatartozás, 

bőrszín, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, 

anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti 

meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság 

(terhesség) vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, 

társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve 

határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, 

tulajdonsága vagy jellemzője. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak a valós, hanem a vélt tulajdonságok 

alapján is érhet valakit diszkrimináció (pl. nem biztos, hogy mindenki, aki 

cigánynak látszik, annak is vallja magát). 

Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a látszólag az egyenlő 

bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely meghatározott 

tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen 

nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, 

összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne. 

Vagyis az egyes rendelkezések, intézkedések végrehajtásakor kiderül, hogy 

bár a felszínen semlegesnek mutatkoznak (és így sokszor rejtve 

maradhatnak), egy jól beazonosítható csoporthoz tartozó személyek 

látványosan többségben vannak azok közt, akiknek a jogszabály vagy 

intézkedés hátrányt okoz. 

Az Esélyegyenlőségi törvény külön foglalkozik a zaklatás fogalmával is. 

Röviden úgy fogalmazhatunk, hogy a zaklatás a sértett emberi méltósága 
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elleni támadást valósít meg. Ez történhet a sértett személyes tulajdonságának 

kifigurázásával, gúnyolódással, súlyosan sértő megjegyzések tételével, de 

természetesen fizikai érintkezéssel is (pl. pofon, simogatás, fenék 

megérintése). 

Jogellenes elkülönítésnek, vagyis szegregációnak minősül a törvény szerint az 

a rendelkezés, amely egyes személyeket vagy egy csoportot személyes 

tulajdonsága (pl. kisebbséghez tartozása) alapján más, egyébként hasonló 

helyzetben lévő személyektől, csoportoktól elkülönít, anélkül, hogy ezt törvény 

kifejezetten megengedné. 

Megtorlásnak nevezzük a diszkrimináció ötödik fajtáját, amiről akkor 

beszélhetünk, ha a munkáltató a hátrányos megkülönböztetés miatt fellépő, 

eljárást indító vagy az eljárás során tanúskodó munkavállalónak jogsérelmet 

okoz. 

A diszkrimináció fajtáiról beszélve feltétlenül szót kell még ejteni a pozitív 

diszkriminációról, vagy előnyben részesítésről is. E széles körben ismert 

fogalom olyan intézkedéseket, bánásmódot takar, amelyek az esélyek 

egyenlőségét célozzák, túllépve a formális egyenlő bánásmód gondolatán, 

amely sokszor még nagyobb társadalmi egyenlőtlenségekhez vezet. A hazai 

jogszabályok szerint ennek megfelelően az előnyben részesítés az olyan 

rendelkezéseket takarja, amelyek egy konkrét társadalmi csoport valós 

esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányulnak. 

 

Sokszínűség 

A sokszínűség olyan kifejezés, amelyet sokféleképpen lehet értelmezni. 

Szűkebb értelemben a faji, nyelvi és kulturális különbségeket foglalja 

magában. Tágabb értelemben az egyes személyek egyedi képességeinek a 

megértését és elismerését jelenti. A munkahelyeken ez az egyedi képességek 

kiteljesítésében, a különbözőségek elfogadásában jelenik meg.  

Miért foglalkozzunk a munkahelyi esélyegyenlőséggel? 

A munkavállalás komoly elköteleződést, invesztíciót és így függést jelenthet az 

alkalmazott részéről, és a munkáltató is beruház minden új alkalmazottba, akit 

könnyen elveszíthet. Az elkötelezett alkalmazott fontos erőforrás, a képzett, 

kreatív munkaerő nagy érték. 
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Az Európai Bizottság több mint 200 vállalatot átfogó vizsgálatában kézzel 

fogható előnyökről számoltak be a megkérdezettek. Szerintük a munkahelyi 

esélyegyenlőséget elősegítő intézkedések: 

• növelték a cég megbecsülését (69% szerint) 

• segítségükre voltak a magasan kvalifikált munkaerő toborzásában és 

motiválásában, ennek kapcsán csökkentek a toborzási költségek, 

könnyebben integrálhatóak lettek az új munkavállalók (62%) 

• növelték a dolgozók motiváltságát és hatékonyságát, a 

válsághelyzetek jobban kezelhetőek lettek (58%) 

• elősegítették az innovációt (57%) 

• növelték a fogyasztóik elégedettségét (57%) 

• segítették a munkaerőhiány leküzdését (57%) 

• növelte a team-munka hatékonyságát, ennek kapcsán csökkentek a 

koordinációra, team építésre költött összegek 

• növelték a piaci részesedést, segítették a szűk piacokra való betörést 

• segítették a minőségbiztosítási rendszerek hatékony működését. 

A rugalmas munkaszervezési lehetőségek, mint például a részmunkaidő vagy 

a távmunka mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára előnyösek. Akár 

még költséget is lehet megtakarítani, hiszen a távmunka kiválthatja az 

irodabérlést. Kutatások szerint a távmunka lehetősége 30%-kal növeli a 

hatékonyságot.   
 

Egy 2009-ben készült, 345 szervezetre kiterjedő országos benchmark 

felmérés (Munkahelyi esélyegyenlőség, vállalati felelősségvállalás) szerint a 

szervezetek az un. hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok közül 

leggyakrabban nők, a pályakezdők, a 45 év feletti munkavállalók, és a 

gyermeküket egyedül nevelők közül választottak alkalmazottakat. 

A szervezetek többsége csak a demográfiai sokszínűséget valósítja meg, 

vagyis a nem, az életkor és a családi háttér alapján tekinthető sokszínűnek. A 

foglalkoztatottak etnikai hovatartozása, nemzetisége, megváltozott 

munkaképessége, fogyatékossága, eltérő szexuális orientációja, kistérségi 

lakóhelye alapján csak a szervezetek „kisebbsége” nevezhető sokszínűnek. 

A vizsgált tényezők közül a legerősebb hatással a vállalatok társadalmi 

befogadására és a foglalkoztatottak sokszínűségre a szervezetek mérete volt. 
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Az 500 fő felett foglalkoztató nagyvállalatok jóval sokszínűbb munkaerővel 

rendelkeztek mint a kisméretű szervezetek. 

Az utóbbi időben megfigyelhető, hogy egyre több cég, szervezet alkalmaz 

megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalókat, igaz az 

alkalmazás hátterében nem mindig a vállalati felelősségvállalás, munkahelyi 

sokszínűség kialakítása áll. Az állam többféle eszközzel (rehabilitációs 

hozzájárulás fizetése alóli mentesség, bértámogatás, járulékkedvezmény) 

igyekszik motiválni a foglalkoztatókat a célcsoport foglalkoztatása érdekében. 

Ha, elsősorban a különböző „ösztönzők” hatására válnak nyitottá a 

munkáltatók a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazására, akkor 

is különösen fontosnak tartjuk, olyan munkakörök kialakítását, amelyben egy 

megváltozott munkaképességű dolgozó is beilleszthető, amelyben a szervezet 

számára a megfelelő munkafeltételek megteremtésével értéket tud létrehozni, 

ezáltal hozzájárul a szervezet küldetésének, céljainak, feladatainak 

megvalósulásához, eléréséhez. A megváltozott munkaképességű emberek 

foglalkoztatása akkor lehet igazán sikeres, ha mind a két fél számára 

kölcsönös előnyökkel jár, amelyben a megváltozott munkaképességű, 

fogyatékos munkavállaló is érdekelt, ami hozzájárul egyéni fejlődéséhez, 

emberi kapcsolatainak szélesítéséhez, megélhetést biztosít számára és ez 

által erősíti önbecsülését.  
 

A Kar társadalmi szerepvállalásának eszközei a megv áltozott 

munkaképesség ű, fogyatékos célcsoport estében 
 

A Kar, mint befogadó fels őoktatási intézmény és munkahely vállalja a 

hallgatók vonatkozásában:  

• esélyegyenlőségi szabályok, esélyegyenlőséget biztosító feltételek 

megfogalmazását,  

• fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést, 

• tanulást segítő eszközök kölcsönzését, 

• együttműködést segítő szolgálatokkal pl.: támogató szolgálatok, 

• diáksegítői kör megszervezését,  

• életvezetési, mentálhigiénés központ működtetését. 
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A Kar, mint befogadó fels őoktatási intézmény és munkahely vállalja a  

megváltozott munkaképesség ű dolgozók esetében: 

• rugalmas munkaszervezési lehetőségek biztosítását pl. részmunkaidő, 

rugalmas munkaidő, 

• megfelelő munkakör kialakítását,  

• megfelelő, fogyatékossághoz, megváltozott munkaképességhez 

igazodó munkaeszközök biztosítását, 

• megfelelő, fogyatékossághoz, megváltozott munkaképességhez 

igazodó munkafeltételek, munkakörülmények kialakítását, 

akadálymentesítést, 

• munkahelyi betanulás segítését, mentor, patrónus- rendszer 

működtetését, 

• munkatársak érzékenyítését, felkészítését, 

• esélyegyenlőségi terv aktualizálását. 
 

Összegzés 

A Kar társadalmi szerepvállalása magában foglalja a Nemzeti Vidékstratégia 

célkitűzéseihez történő hozzájárulást, kifejezi vállalását a következő stratégiai 

célokban: 

 

1. Felelősségvállalás tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak 

megőrzésében: a környezeti fenntarthatóság, környezettudatosság 

területe 

2. Felelősségvállalás a vidéki gazdaság létalapjainak biztosításában, a 

vidéki foglalkoztatás növelésében: 

• Hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok közép- és felsőfokú 

oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítése 

• Közművelődés, kulturális szolgáltatások fejlesztése 

• Szegénység, mélyszegénység, gyermekszegénység 

• A közösségi célú gazdálkodás, szociális gazdaság, szociális 

szövetkezet, közfoglalkoztatás területén a szerepvállalást 

meghatározó sajátosságok  
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• Szerepvállalás a megváltozott munkaképességűek 

munkaerőpiaci-társadalmi integrációjában 

 

3. Felelősségvállalás a vidéki közösségek megerősítésében, a vidéki 

népesség életminőségének javításában:  

• Cigánypasztorációs, cigánymissziós tevékenység 

• A Kar szerepvállalása az önkéntesség területén 

• Szerepvállalás az életvezetés, egészségvédelem területén 

• Szerepvállalás a megváltozott munkaképességűek 

munkaerőpiaci-társadalmi integrációjában 
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XVIII. KARI JÖVŐKÉP, STRATÉGIAI IRÁNYOK , CÉLRENDSZER 

Képzés megnevezése: Szociális gazdaság menedzsere 

Gyakorlatorientált kompetenciaalapú képzés.  

 

A képzés időtartama  

75 óra, 10 nap×7 óra+ 1nap×5 óra értékelés, vizsga 

  

A képzés indokoltsága 

Az Európa 2020 stratégia, a CAP 2014-2020 közötti időszakára vonatkozó 

vidékfejlesztési prioritások, valamint a kormányhatározatokkal közelmúltban 

elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, és a Nemzeti 

Vidékstratégia, továbbá az idén elindult Start mintaprogram alapvető 

törekvése, hogy  átfogó, integrált választ adjon a vidéki térségek 

leszakadásának megállítására, a vidék problémáinak kezelésére. A Nemzeti 

Vidékstratégia a helyi gazdaságfejlesztés stratégiai programban nevesíti és 

emeli ki a szociális gazdaságot, de emellett számos egyéb, iránymutató 

dokumentum és a közelmúlt különböző támogatási-fejlesztési programjai is 

bizonyítják, hogy a szociális gazdaság helyzete-támogatása-fejlesztése okán 

megkerülhetetlen elem a vidékfejlesztés.  

 

Szociális gazdaság fogalma (forrás: http://www.tudasklaszter.hu/node/23) 

Olyan kezdeményezéseket sorolunk ide, 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 magánszféra és a közintézmények 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 megjelenik,  
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• - végül célcsoportjukba tartoznak a tartós munkanélküliek, az 

elhelyezkedési nehézségekkel küzdő pályakezdő fiatalok, a gondozási 

kötelezettséggel terhelt nők, az idős és fogyatékossággal élő emberek, 

és más, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küszködő személyek.  

 

A szociális gazdaság hazai elterjedtsége messze elmarad az európai átlagtól. 

A szociális gazdaság szereplőinek, szervezeteinek léte pályázati aktivitásuktól, 

a tevékenységükhöz illeszkedő pályázatok megjelenésétől is függ, ezzel 

összefüggésben és emellett nagymértékben a menedzsment tudástól és 

képességektől. Ma még jellemző, hogy a szociális gazdaság egyes 

szervezeteiben pl.: szociális szövetkezetben, szociális célú nonprofit kft-ben 

dolgozó szakemberek képzettsége alapvetően humán jellegű, így hiányoznak 

azok az ismeretek, készségek, képességek, melyek a vállalkozói 

kompetenciájukat erősítenék. Több tanulmány rámutat erre a problémára. A 

hiányok különösen a hátrányos helyzetű térségek humáninfrastruktúrájának 

deficitjei. A szektort érintő kutatások feltárták a képzési igények szűkebb és 

tágabb csoportjait, feltárták a fejlesztendő készségeket. Ezek beazonosítása 

elengedhetetlen a tematika összeállításában, hiszen a szociális gazdaság 

működése és működtetése is képességek, készségek és tudás, szakértelem 

együttes meglétét feltételezi. A nem megfelelő képzettség vagy képzetlenség 

súlyos kudarctényező.  

„…valamiféle működőképes, helyenként piaci alapon is fenntartható rendszert 

létrehozni, annak az az alapvető oka, hogy korántsem egyértelmű, miként is 

kell hátrányos helyzetű településen, hátrányos helyzetű emberek számára 

értékteremtő mezőgazdasági programot létrehozni, ami a helyi közösség 

érdekében, közösségi alapon működik. Ez ugyanis rendkívül összetett, széles 

körű és mély szakértelmet, empatikus készségeket és határozott társadalmi 

felhatalmazást kívánó cselekvési folyamat, amelyiknek ha csak egy eleme is 

hiányzik a helyi rendszerből, akkor az adott program jó eséllyel megbukik.” 

Az önfenntartó, hatékony és értékteremtő közfoglalkoztatásra vonatkozó 

kutatás (Aditus Tanácsadó Zrt.: Kistelepülések önfenntartó, hatékony és 

értékteremtő közfoglalkoztatása, 2011.) feltárta a menedzsment jelentőségét.  
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Megállapításaik a következők:  

A vegyes modell kialakításában a menedzsmentnek azonos, vagy nagyobb 

prioritása van, mint a finanszírozásnak. A menedzsment feladatai a 

következők: 

• Motiváció – a résztvevők személyes motivációja, példamutatással, 

meggyőzéssel, jó példák felvonultatásával; 

• Piaci igények feltárása – valódi kereslet feltárása, ide értjük a 

településen belüli intézmények keresletet, valamint a piaci igények 

(közvetlen értékesítés esten a fogyasztok, a felvásárlók, vállalkozások) 

keresletet is; 

• Partnerség szervezés – az együttműködő vállalkozások feltárása, 

partnerségek kialakítása kölcsönös előnyök mentén; 

• Tervezés, stratégiai menedzsment – a teljes termékpálya tervezése, a 

megvalósítástól, a termékpálya működéséig, üzleti modell és 

megvalósíthatósági tanulmány készítésével együtt. A stratégia 

menedzsment különösen fontos, hogy a modell alkalmazkodni tudjon a 

piaci es a szabályozási változásokhoz; 

• Pénzügyi menedzsment – a modell pénzügyi menedzsmentje a 

megvalósítástól a modell működéséig, cash flow biztosítása, 

pályázatok finanszírozása; 

• Forrás menedzsment – a pályázatok összeállítása a stratégia alapján, 

a pályázati terv elkészítése, pályázatok finanszírozása, 

menedzsmentje; 

• Működés menedzsmentje – a modell „vezetése” humán, pénzügyi, 

gazdasági és szakmai szempontból. 
 

A képzés célja 

A résztvevők szociális gazdaságbeli menedzseri tevékenységéhez alapvető 

elmélet ismeretek nyújtása, szakmai (szociális gazdaság), jogi, munkaügyi, 

gazdasági/pénzügyi, marketingmenedzsment területéről. A menedzseri 

tevékenységhez szükséges kompetenciák bővítése, megerősítése: 

a) stratégiai gondolkodás, üzleti készségek, vállalkozói készség, 

kockázatvállaló készség, termelésirányítás, vezetés, adminisztrációs 

készség, társadalmi felelősségvállalás 
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b) szociális kompetenciák: empátia, kommunikációs készség, tolerancia, 

kreativitás, nyitottság, szociális érzékenység, konfliktuskezelési 

készség, problémamegoldó képesség, szervezőkészség, önismeret 

Tananyag 

1) elméleti keretek: szociális gazdaság fogalmi megközelítései, szociális 

gazdaság értékei, folyamata, gazdasági, társadalmi szerepe, a 

szociális gazdaság szervezetei (7 óra) 

2) a szektorra vonatkozó stratégiai dokumentumok (Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia), jogi háttér, jogi keretek, vonatkozó 

jogszabályok, a jogalkalmazás gyakorlati kérdései (14 óra) 

3)  közösségfejlesztés (7 óra) 

4) szociális kompetenciák fejlesztése tréning-kommunikáció, 

asszertivitás, konfliktusmegoldás (14 óra) 

5) a működtetés gyakorlati kérdései: szociális vállalkozásokról készült 

esettanulmányok mikrocsoportos feldolgozása szakértői moderálással 

(szempontok: forrásszervezés, hálózatépítés és közösségi munka, a 

pályázatok menedzselése, adminisztráció, informatikai feltételek, 

lobby, marketing) (14 óra) 

6) szociális gazdaság szervezeténél terepgyakorlat – helyszíni, 

személyes találkozó (14 óra) 

7) záró értékelés, „vizsga” (5 óra) 

Bemeneti feltételek 

Minimum középfokú végzettség, szociális gazdaság szervezeteiben szerzett 

munkatapasztalat, felvételi elbeszélgetésen alkalmasság  
 

Csoportlétszám 

min. 18 fő és max. 25 fő 
 

Teljesítményt értékelő rendszer  

A képzés szóbeli vizsgával zárul: a terepgyakorlatról készített részletes 

feljegyzés bemutatása, elemző értékelése.  

Igazolás kiadásának feltétele 

A gyakorlati idő igazolása, a szóbeli vizsga min. 60%-os teljesítése, az órákon 

való aktív részvétel, a hiányzás megengedett mértéke max. 20%. 
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Kézműves képzés 
 

A mai ipari tevékenységek lényegesen háttérbe szorítják a kézműves 

mesterség térhódítását, lényegében csak egy szűk körnek nyújtanak 

megélhetést. 
 

A fiatalok közül kevesen választják ezeket a mesterségeket, a képzés jelenleg 

megoldott, a kézműves társadalom jelentősen elöregszik. Ha a kedvezőtlen 

folyamatokat nem állítjuk meg, az idős mesterek eltávozásával kihal a 

hagyományokat ápoló hazai kézművesség. Arra kell törekedni, hogy a 

hagyományos mesterségek fennmaradását, a szakmai tudás továbbadását 

biztosítsuk. 

A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 egyik fő nemzeti és térségi programja a 

kézműves program.  
 

Fő prioritásai: 

• A kézművesség gyakorlati képzésének, műhelyeinek országos szintű 

kiépítése, szakmai képzés, ismeretterjesztés a díszítő 

motívumkinccsel, azok eredetével, az anyaghasználattal, stb. 

kapcsolatban.  

• Szakképzési, oktatási háttér kiépítése, fennállásának biztosítása. 

• Megyei és helyi népművészeti egyesületek, alkotó közösségek 

működésének, valamint a közművelődési intézmények ezirányú 

tevékenységének ösztönzése, támogatása.  
 

A közoktatásban zajló változások a felsőoktatási struktúra minél hamarabb 

történő megerősítését és megújítását szorgalmazzák. Jász-Nagykun-Szolnok 

megye nagy múltú kultúrájának fontos alappillére a hagyományőrzés, az 

értékek ápolása. Egyre nagyobb az igény a helyi népi kézművesség 

megismerése, elsajátítása, így szükségessé válhat a megyében egy olyan 

alap, közép-és felsőfokú tanulmányokra épülő képzési portfólió összeállítása, 

mely új, innovatív technikákra alapoz, de kardinálisan a hagyományos 

kézműves technikák ismeretére és megőrzésére törekszik. Fontos, hogy a 

képzések megőrizzék múlt és jelen folytonosságát, a képzéseken résztvevők a 

hagyományok ismeretével, tiszteletével, ám azokat megújítva és a 21. századi 
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kézművességet újrateremtve tudjak alkotni. A gyakorlatorientált, 

művészközpontú képzésnek köszönhetően jártasak legyenek a különböző 

anyagok és technikák alkalmazásában, miközben megteremthetik kreatív 

egyéni, sajátos tárgyi világukat. Különböző specializációkat érdemes 

létrehozni, hogy a szakmai értékrend, szakmai ismeretanyag és az alkotói 

módszerek átadásával megtanítsák a leendő hallgatókat a saját 

gondolkodásuk hatékony működtetésére, tárgyak létrehozására, amelyek 

tükrözik alkotó személyiségüket. 
 

Jelenleg több helyen is zajlik kézműves képzés az országban (pl. Budapesti 

Kommunikációs és Üzleti Főiskola - kézműves alapszak, Nyugat-

magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar - 

kézműves alapszak, Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, 

a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája – kerámia szak, 

bútorműves szak, stb). 
 

Népi kézműves képzés az OKJ képzések listáján is szerepel. 
 

Általános adatok: 
 

Szakképesítés megnevezése: Népi kézm űves  

A szakképesítés OKJ száma: 31 215 02 0000 00 00 

A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után) 

Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció 
 

Munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 

Kialakítja kézműves szakmai arculatát 

Munkavégzéshez kialakítja műhelyét, bemutatótermét és folyamatosan 

karbantartja 

Felveszi a megrendelést, vagy saját örömére alkot 

A késztermékeket eladásra előkészíti 

Raktározza az alapanyagot, a félkész terméket és a készárut 

Értékesíti a kész kézműves terméket 

Adminisztratív tevékenységet végez 

Az elágazásnak megfelelő népi kézműves terméket elkészíti  
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Résszakképesítések: 
 

� Kosárfonó 

� Csipkekészítő 

� Fajátékkészítő 

� Faműves 

� Fazekas 

� Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő 

� Kézi és gépi hímző 

� Kosárfonó és fonottbútor-készítő 

� Szőnyegszövő 

� Takács 

� Nemezkészítő 

� Népi bőrműves 
 

Az kézművességgel foglalkozó oktatási intézmények tapasztalataira, a már 

működő és akkreditált alapszakok és OKJ szakképesítés tematikáját 

támaszkodva mindenképp fontos lenne egy megyei oktatási bázis 

létrehozására. 
 

A mezőtúri Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Kar anyaintézménye társadalmi 

küldetése, továbbá működési környezetének adottságai, valamint az ismert 

társadalmi elvárások alapján a következők szerint határozandók meg egy 

tízéves időszak végéig elérendő célok.  

Az elérni kívánt változások olyan jövőkép megvalósítása érdekében 

fogalmazódnak meg, amelynek meghatározó összetevői: 

• Az MVK katolikus felsőoktatási intézményként küldetése van a polgári, 

plurális magyar társadalom építésében. Ennek a küldetésnek 

meghatározóan kell érvényesülnie a katolikus egyházi 

felsőoktatásban, a hazai és nemzetközi felsőoktatási 

intézményrendszerben a szakmai képzés és a tudományok 

művelésének, valamint az intézményi szervezettségnek magas 

színvonalán. Ezt a szerepet az MVK-nak úgy kell betöltenie, hogy a 

hazai és a kárpát-medencei társadalmi elvárásoknak egyaránt eleget 

tegyen. 
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• Az MVK az oktatási rendszerekkel szembeni mai elvárásoknak 

megfelelően élethosszig tartó képzési lehetőséget nyújt az egyetem 

küldetésében megfogalmazott üzenetet fogadni kész állampolgárok, 

fiatalok és a már diplomások számára. A tudományos tevékenység 

eredményességével, azok gyakorlati alkalmazásával, illetve a 

mindennapi életre gyakorolt hatásával az MVK kiemelkedően járul 

hozzá a magyar társadalom valamennyi tagja, az állampolgárok 

boldogulásához.  

• Az MVK-n multidiszciplináris kutatás hozzájárul a nemzetközi 

tudományosság eredményeihez, és integráló szemléletmódjával egy új 

humanizmus létrejöttéhez. 
 

Tíz éves időtávon tekintve a Gál Ferenc Főiskola MVK olyan felsőoktatási 

intézményként jelenik meg, amely Merzőtúr és 100km átmérőjű körben 

értelmezett térsége számára a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretek 

átadását biztosítja felsőfokú képzési programjaival. A folyamatosan 

karbantartandó, az oktatási és szociális kihívásoknak megfelelően fejlesztett 

épületeket korszerű belső és külső informatikai szolgáltatási rendszerek 

támogatják, a kari telephely épületeinek energiafelhasználása hatékony és 

környezetkímélő. 

A Gál Ferenc Főiskola, mint az MVK szervezeti kerete katolikus egyházi 

felsőoktatási intézményként továbbra is biztosítja hazánk és a környező 

országok magyarságának is a nemzetet és annak felemelkedését szolgáló 

értelmiségiek képzését, folyamatos szakmai fejlesztését. Erre az időszakra a z 

Egyetemen folyó oktató és kutató munka kitüntetett értékeivé válnak a 

következők: 

• minőség – minden karon országosan és/vagy nemzetközileg is néhány 

úttörő kezdeményezés 

• nyitottság – az értékrend és elvárások közzététele 

• az esélyek kiegyenlítődése – a tehetséggondozás és szociális 

ösztöndíjak által 

• méltányos tehermegosztás – a speciális szolgáltatások költségeinek 

átterhelésével 



Gál Ferenc Főiskola - Mezőtúr    
 

KARI TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 309 

• elszámoltathatóság és hatékonyság  

• a társadalmi-gazdasági szféra és a magyar katolikus egyházi 

felsőoktatás kapcsolatának erősítése az autonómia fenntartásával 

• versenysemlegesség  

• a kiválóságra való törekvés - a szellemi kvalitások és az emberi 

értékek megbecsülésével, az ezeket tisztelő egyetemi közgondolkodás 

által 

• nemzetközi beágyazódás – széleskörű kapcsolatrendszerek az emberi 

és tudományos értékek közös megbecsülése alapján. 
 

Az MVK az elkövetkező tíz évben a felsőoktatással szembeni társadalmi, 

munkaerő-piaci kihívásoknak, az Európai Unió elvárásainak és sajátos 

katolikus egyházi egyetemi küldetésének megfelelő képzési szerkezettel és 

kínálattal fog rendelkezni. 

Az MVK az általa művelt ismereti területeken meghatározó tényezője lesz a 

hazai és a nemzetközi felsőoktatási rendszernek. Az MVK képzési szerkezete 

a felsőoktatásban nyújtható valamennyi képzési szintet tartalmazza a post-

secondary, pre-university formáktól a tudományos továbbképzésekig, 

megfelelve az élethosszig tartó tanulás, a folyamatos szakmai fejlesztés, 

átképzés, új kvalifikációk megszerzése iránti igényeknek. Mindez ténylegesen 

biztosítja az MVK-nak azt a képességét, hogy saját falai között az egész 

életpályán keresztül húzódó képzési lehetőséget nyújt a társadalom tagjainak. 

Az MVK képzési rendszerének szintjei egymásra épülnek. Mindez biztosítja a 

résztvevők számára azt, hogy a szakos vagy továbbképzési tanulmányaikban 

megkövetelt tudásanyag kiegészítésével önmagában is hasznosítható 

kvalifikációhoz, közép- vagy felsőfokú szakmai végzettséghez jussanak. 

Az egyes szakok specializációs lehetőségeket nyújtanak a szakmai 

ismeretekben való elmélyülés segítésére, a nálunk végzettek munkaerő-piaci 

érvényesülésének támogatására. Ekkor a hallgatók a mainál nagyobb átlagos 

létszámú tanulócsoportokat alkotnak, ami az oktatói kapacitást és a 

létesítmények teremadottságait is jobban kihasználja. Megszűnnek a tantervi 

párhuzamosságok és általánosan jellemző a Karok együttműködése az 

oktatási feladatok ellátásában.  
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Mindennek eredménye, hogy a képzési terület jellegéből és a tudományterület 

művelésének sajátosságából adódóan kis létszámú szakok, valamint a 

nagyobb hallgatói létszámot befogadni képes szakok között olyan egyensúly 

alakul ki az Egyetemen, amely biztosítja az oktatók heti átlagos óraszámának 

optimális szintjét. Az oktatói kapacitás jó hasznosulását teszi lehetővé az, 

hogy folyamatosan fejlesztett, korszerű informatikai háttér szolgálja ki a 

tanszéki oktató-kutató munkát, valamint a tanulmányi nyilvántartással, az 

oktatás- és tudományszervezéssel, a kari és egyetemi hivatali szervezettel 

való kapcsolattartást.  

Az MVK ekkor olyan továbbképzési tevékenységet folytat, amely a 

továbbképzési rendszerbe belépő számára választási lehetőséget ad a 

különböző szintű, egymásra épülő programok között. Ezek a modularizált 

képzések egymásra épülnek és egymásba beszámíthatóak. A szakirányú 

továbbképzésekkel szemben folyamatosan jelentős elvárás lesz mind a 

mezőgazdasági-, mind a vidékfejlesztési területen, tekintettel arra, hogy a 

szakmai életút meghatározó fázisát képezi azok teljesítése. A munkaerő-piaci 

elvárások az egyetemi képzési bemenet bővítése mellett (pl. post-secondary 

képzések) a szakirányú továbbképzések iránt erősödnek meg. Ekkora az 

alapképzési szakok nagy többsége posztgraduális kínálattal is rendelkezik. Ez 

az egymásra építettség biztosítja a tanulmányokban résztvevők számára a 

már megszerzett végzettségek jó hasznosulását, a folytatás lehetőségét, az 

esetleges beszámíthatóságokat, a tanulmányok egyéni tervezhetőségét. 

Az indulástól számított első tíz évben jelentős távoktatási központtá is válik az 

MVK. Az alapképzésbe integrált távoktatás korszerű tantervekkel, tananyag-

csomagokkal működik, ami az oktatás hatékonyságát, az oktató kapacitás jobb 

kihasználását is eredményezi. A modularizált tantervek a tanulmányok egyéni 

felépítését, a szakok, képzési formák közti átmeneteket is biztosítják leendő 

hallgatóinknak.  

Az MVK valamennyi könyvtára egyetlen informatikai bázison integrált 

könyvtárba tömörül. A könyvtári csúcstechnológia működésével az MVK aktív 

részese lesz a hazai és nemzetközi felsőoktatási és kutatási könyvtári 

hálózatnak. Ez a korszerű könyvtári háttér meghatározóan járul hozzá az 

MVK-n folyó képzés és kutatás magas színvonalának eléréséhez. 
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Az MVK a hazai mezőgazdasági és vidékfejlesztési tudományos tevékenység 

ismert közreműködője, kutatóhelye kíván lenni az elkövetkező tíz évben. Az 

MVK-t ebben a vonatkozásban a kutatási szabadság jellemzi, aminek 

értelmében a kutatás nem válhat eszközzé más, nem tudományos célok 

szolgálatára.  

A tanszékeken, intézetekben, laboratóriumokban és a kutatási, módszertani 

központokban folyó tudományos tevékenység egyúttal alapját jelenti az MVK 

gyakorlatorientált képzési programjának. Az oktatási programok résztvevői 

nemcsak kurzusok hallgatói, hanem megfelelő érdeklődés és a szükséges 

készségek, képességek esetén maguk is aktív részesei a szaktudományukban 

folytatott kari kutatásoknak. Erre a bázisra építve az MVK eredményesen tud 

megjelenni a külső kutatóhelyekkel és a gazdasági szféra szereplőivel kiépített 

piaci kapcsolatokban. Mindez hatékonyan támogatja az MVK nemzetközi 

kapcsolatait, biztosítva a nemzetközi egyetemi hálózatokban, kutatási 

projektekben, konzorciumokban való részvételt. Ez a kutatási háttér és a 

nemzetközi kapcsolatrendszer jelentősen hozzájárul az MVK működési 

forrásainak kiegészítéséhez, egyben biztosítva a hallgatói és oktató-kutató 

csereprogramok, szakmai rendezvények finanszírozási bázisát.  

Az MVK anyaintézményeként a Gál Ferenc Főiskola egyházi felsőoktatási 

küldetésének, társadalmi szerepvállalásának is magas szinten tesz eleget a 

katolikus egyetemek nemzetközi szervezeteiben kifejtett aktív, kezdeményező 

munkájával. Központi szerepű képzési, továbbképzési tevékenységével 

jelentős társadalmi küldetést tölt be Délkelet-Magyarország és a Kárpát-

medence magyarlakta területeinek lelkipásztori, hitoktatói ellátásában, a 

felnőttekkel, családokkal, ifjúsággal krízishelyzetben lévőkkel, szociális 

rászorulókkal foglalkozó szakemberek felkészítésével. 

Az MVK-nak az indulásától számított első tíz évben mind jelentősebb 

kisugárzása lesz a működési hatókörének tekintett térség oktatási, 

tudományos, kulturális közéletére. Olyan szellemi centrumként kíván működni, 

amelynek erőssége az MVK oktatók tanári és tudományos teljesítményéből, 

társadalmilag kiemelkedő és megbecsült személyiségükből, valamint a kari 

szervezet hatékony működéséből adódik. 
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Jelentős szolgáltatást kívánnak nyújtanak a működési hatókörnek tekintett 

térség számára az MVK-n zajló továbbképzések, szakmai, idegen nyelvi és 

egyéb tanfolyamok. Az MVK jelentős munkáltatóvá is válik intézményének 

fenntartása és a kapcsolódó szolgáltatások, a főiskolai polgárok igényeinek 

kielégítése által. A már említett szakmai képzések segítik a régió munkaerő-

politikai célkitűzéseinek megvalósítását. 

A világszerte felhalmozott emberi tudást elérhetővé tevő korszerű könyvtári 

szolgáltatás - az informatikai hátteret felhasználva - nemcsak a főiskola 

polgároknak áll rendelkezésére, hanem a tudományok, a szakmai fejlődés, az 

ismeretek gyarapítására nyitott minden külső érdeklődő számára is. 

Az MVK ifjúság képzésére, nevelésére irányuló törekvéseinek 

megvalósításához eredményesen kell hozzájárulnia a szakkollégiumi 

rendszernek, amik a kollégiumi ellátás mellett az egyetemi képzés, az oktatói 

és kutatói utánpótlás nevelésének fontos területét fogja nyújtani. 

Az MVK kulturális, sportlétesítmények nyújtotta lehetőségek és a bennük zajló 

programok nemcsak Mezőtúr, hanem a mezőtúri járás és az MVK működési 

területének tekintett térség egésze számára is számottevőek lesznek, mintát 

és saját hátteret nyújtva az ifjúság valamennyi testi és lelki képességének 

kiegyensúlyozott fejlesztésére. A kari intézményfejlesztési tervben ezért külön 

szerepeltetni kell az MVK sportegyesületének megalakítását és a sportélet 

fizikai kereteinek bővítésé a mezőtúri campus létesítményi szintjén. 

A kari szervezet működését a hatékonyság, gazdaságosság, valamint a 

korszerű infrastrukturális háttérre, a magasan képzett egyetemi és kari 

menedzsment színvonalas munkájára épülő eredményesség jellemzi.  

A kari tevékenység valamennyi területének eredményességét a 

minőségbiztosítási rendszer működése is biztosítja. Az oktatás, a kutatás, a 

szervezeti működés, a szolgáltatások, a külső kapcsolatok minden területére 

kiterjedő minőségbiztosítás folyamatos fejlesztést igényel, aminek 

következtében az MVK az újabb kihívásoknak éppen a minőségbiztosítás 

eszközrendszerére építve is képes megfelelni. Az MVK rövid és hosszabb távú 

fejlesztési elképzeléseinek és a stratégiai céljainak megvalósításában 

nagyrészt a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésére képes építeni. 
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Az MVK törekvésében meghatározó lesz, hogy mind a hallgatók, mind pedig 

az MVK által szolgált társadalom számára saját tevékenységében tegye 

megfoghatóvá a hit és az értelem kölcsönös megnyílását egymás előtt, illetve 

azt, hogy a hit és a kultúra együtt haladnak az ember tökéletesítése 

érdekében. Korunkat meghatározó kulturális helyzetben az integrális kultúrát 

képviselő katolikus egyetem szerepe - mint olyan egyetemé, amely túllép az 

egyoldalúan technológiai vagy gazdasági fejlődés centrikus, illetve az 

egyszerűen a saját specializációjába zárkózó és a kultúra világának többi 

részétől elzárkózó szemléletmódon. Ez a párbeszéd hatékonyan zajlik a Gál 

Ferenc Főiskola szervezeti keretein belül, ahol különféle tudományterületek 

tapasztalatai és vívmányai jelennek meg, lehetőséget teremtve 

interdiszciplináris kutatásokra, amelyek szembenéznek a bioetika, az 

inkulturáció, a béke, az emberi jogok és a kommunikáció összetett és időszerű 

problémáival is. 
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XIX. ÖSSZEFOGLALÁS  

Jelenleg a magyar fels őoktatásban végbemen ő változások  és az 

intézményre hátrányosan ható felsőoktatási piaci trendek egyaránt arra 

ösztönözték a Gál Ferenc Főiskola mezőtúri oktatási bázisán található 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézetét, hogy megalkossa középtávú 

stratégiai céljait. A szükségletek és a lehetőségek együttes megjelenésének 

köszönhetően készült el a Gál Ferenc Főiskola 2013-2015 évekre vonatkozó 

multifunkcionális mez őgazdasági és vidékfejlesztési fels őoktatási kar 

létesítésének koncepciója és komplex tanulmányterve . 

  

Az elkészült dokumentum reflektál és válaszol az átalakulás alatt lévő magyar 

felsőoktatásban helyét kereső Gál Ferenc F őiskola legfontosabb 

kihívásaira : 

• A romló demográfiai viszonyok, a várható keresletcsökkenés miatt az 

intézmény lokális beágyazottságát kihasználva, elsősorban az alföldi 

térségekre fókuszálva törekszik a hallgatói létszám növelésére . 

• A finanszírozási-gazdálkodási nehézségeket elsősorban bevételek 

növelésével, szolgáltatások fejlesztésével, a felemelkedés lehetőségét 

biztosító fejlesztésorientált gazdálkodással kívánja megoldani.  

• Képzési, kutatási és szolgáltatási portfolió fejlesztésekor nem a nagy 

tudományegyetemeket, hanem azokat a vidéki f őiskolákat  tekintjük 

versenytársaknak, amelyek földrajzi vagy tudományterületi 

szempontból hasonló fókusszal működnek.  

• iaci szerepünket a gyakorlatorientált, munkaer ő-piaci szerepl ők 

által elismert képz őhely  státuszában képzeljük el, elsősorban 

színvonalas alapképzésekre, felsőfokú szakképzésekre és szakirányú 

továbbképzésekre fókuszálva. 

• A minőségi fels őoktatás  érdekében kiemelt hangsúlyt helyezünk az 

oktatói minősítettség arányainak növelésére, a korösszetétel 
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fiatalítására, a képzések tartalmi megújítására, különös tekintettel a 

gyakorlati képzési elemekre. 

• A hallgatói elégedettség  növelését kiemelten kezeljük, részben a 

képzések munkaerő-piaci relevanciájának növelésével, részben pedig 

a hallgatói szolgáltatások fejlesztésével igyekszünk elégedett 

diplomásokat képezni a Főiskolán. 

• Kiemelt hangsúlyt fektetünk az intézményi kultúra, a munkatársi 

közösség fejlesztésére, a vállalkozó szellem növelésére, a 

munkatársak, és a szervezet folyamatos megújítására . 

  

A Főiskola felsőoktatás piaci helyzetét nemzetközi és országos kontextusban, 

valamint a legfontosabb versenytársakkal való összehasonlításban végeztük 

el. A helyzetelemzés során egy reális, önkritikus helyzetkép  kialakítására 

törekedtünk.  
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• Nemzeti Környezetvédelmi Program 

• Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 

• Darányi Ignác Terv a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012-2020) 

végrehajtásának keretprogramja 

• Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020. 

 

Statisztikák  

• 2001. évi népszámlálási adatok (Központi Statisztikai Hivatal) 

• Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adatai a megváltozott 

munkaképességű személyekre vonatkozóan 

• Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatsorai a megváltozott munkaképességű 

személyekre vonatkozóan 

• TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálata 

 

Honlapok 

• www.mindengyereklakjonjol.hu 

• http://fogalomtar.eski.hu 

• http://www.matud.iif.hu 

• www.wikipedia.hu 

• www.szocialisgazdasag.hu 

• www.romagov.kormany.hu 

• www.videkesgazdasag.hu 

• www.nrszh.kormany.hu (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapja) 

• www.afsz.hu (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapja) 

 

Jogszabályok 

• 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 

• 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet melléklete a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke 

• 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
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• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról 

• 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

• 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 

költségvetési támogatásokról 

• 2006. évi X. törvény –Szövetkezeti törvény 

• 141/2006. (IV.29.) Korm. rendelet a Szociális szövetkezetekről 

.  

 


