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Bevezetés 

Az egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás 

megvalósításának mintaprogramja a nemzeti felsőoktatás 

fejlesztéspolitikai irányaival és annak megújítási törekvéseivel 

összhangban, a helyi/térségi gazdaságfejlesztésre, a gazdasági 

versenyképesség alapjaira támaszkodva hozzájárulhat a régió 

gazdasági, szellemi potenciáljának erősödéséhez, a vidéki 

foglalkoztatás növeléséhez, a vidéki életminőség javításához, a helyi 

közösségek újraszerveződéséhez, a kulturális örökség megőrzéséhez.  

A Gál Ferenc Főiskola alapvető célkitűzései: 

• agrár-felsőoktatás, vidékfejlesztés intézményi bázisának erősítése Mezőtúron 

• innovatív, egyházi fenntartású, multifunkcionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

felsőoktatási kar/szak valamint oktatási-képzési centrum létesítése és működtetése 

• a kar/szak létesítésének helye szerinti térség/régió szellemi, gazdasági potenciáljának 

növelése 

• a nemzetgazdaság igényei szerinti, kvalifikált humán erőforrás kibocsátása. 

 

A célok megvalósítását biztosító fő tevékenységek: 

• innovatív, multifunkcionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési oktatás-képzés 

• vidék-és térségfejlesztés 

• VM fenntartású agrár-szakiskolai hálózattal való együttműködés 

• egyházi fenntartású középiskolai hálózattal való együttműködés. 

 

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 egyedi képzési portfólióval, 

egy új és újszerű felsőoktatás, illetve felsőfokú szakképzés beindítását tervezi megvalósítani a 

szükséges akkreditációs és egyéb eljárások lefolytatását követően. Jelen szakmai 

tanulmánytervében a főiskola a képzések megalapozásához és beindításához 

elengedhetetlenül szükséges mintaprogramját kívánja összeállítani. 

 

Dr. Kozma Gábor 

rektor 
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1. Gál Ferenc Főiskola bemutatása 

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. 

Az egyházmegyének 86 helyszínen működnek köznevelési intézményei, köztük 31 óvoda és 

38 általános iskola. A Főiskola 2010/2011. tanévtől kihelyezett képzést indított hittanár-

nevelő tanár szakon a Kaposvári Egyetemen. 2011-ben Mezőtúron megalapította az agrár-és 

vidékfejlesztési képzést megalapozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézetét, majd 2012-

től kihelyezett pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés levező szakot indított. 2013. 

januártól átvette az állami Szent István Egyetem szarvasi pedagógiai intézetének 

működtetését és külön karon folytatja a tanítók és óvópedagógusok képzését.  
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A főiskola szervezeti felépítése 

 

1. ábra: Organogram 
Forrás: http://www.gff-szeged.hu (2014) 

 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

12 | oldal 
 

 

6720 Szeged, Dóm tér 6. 

Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 697 

6720 Szeged, Dóm tér 6. 

Tel. központi: +36 62 425-738, +36 20 828-9967 

E-mail: gff-szeged@gff-szeged.hu 

 

 

Honlapok: 

www.gff-szeged.hu 

www.gff-mezotur.hu 

www.gff-szarvas.hu 

  

  

 

A Főiskola címere  

székhelyi és telephelyi változatokban: 
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GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
GYAKORLÓ ÓVODA, BÖLCS ŐDE 

  
5540 Szarvas, Szabadság út 6-8. 

Tel.: +36 66/312-332, +36 66 311-511/3118-as mellék, fax: +36 66 311-550 

honlap: www.gyakorloovi-suli.hu 

e-mail: gyakorlo@gff-szarvas.hu 

igazgató: Bíró Gyula 

igazgatóhelyettes: Huszár Istvánné 

minőségbiztosítási vezető: Faggyas Jánosné 

titkárságvezető óvoda- iskolatitkár: Jelen Szilvia 

gyakorlati képzés vezetői: 

óvodapedagógus szak - nappali tagozat: Podani Mihályné  

óvodapedagógus szak - levelező tagozat: Bíró Gyula  

tanító szak: Lestyán Erzsébet 

  
 

GERHARDUS KIADÓ  
felelős vezető: Dr. Kozma Gábor, rektor 

főszerkesztő: Varga Péter 
  

A Mezőtúri Oktatási Centrum 

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. A 

vidék- és területfejlesztés, illetve az oktatás/felsőoktatás területén zajló és várható 

átrendeződések, strukturális változások nyomán, a Főiskola átalakuló képzési és 

minőségpolitikájában kardinális szerepet kap az agrárium és a vidékfejlesztés iránti 

elkötelezettség. Az intézmény a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 koncepcióban, valamint 

annak végrehajtási keretprogramjában - a Darányi Ignác Tervben - megfogalmazott 

prioritásokhoz, az Európai Unió Közös Agrár- és Vidékpolitikájának 2014-2020 közötti 
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programozási időszakára vonatkozó tervezeteihez igazodva új típusú, innovatív 

gyakorlatorientált (a szociális tangazdaság modellre alapozott), a térségi munkaerő 

igényekhez is alkalmazkodó képzési kínálatot kíván létrehozni. 

 

A Főiskola 2011. december 1-jén alapította meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Intézetet, melynek feladatai az alábbiak: 

• felnőttképzések és szakmai rendezvények szervezése és bonyolítása  

• a leendő főiskolai kar szakjai akkreditációs anyagainak elkészítése, akkreditációra 

történő benyújtása, 

• az intézet főiskolai karrá történő felfejlesztése, a felsőfokú oktatás személyi és tárgyi 

feltételeinek kialakítása, biztosítása. 

2012-ben megalakult a Térségfejlesztő Innováció Központ, mely 2013. január 1. – 2015. 

december 31. közötti időszakban Szakmai Szaktanácsadási Központként (a 

Vidékfejlesztési Minisztérium a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási 

rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 

27.) FVM rendelete alapján) illetve 2013. február 1. – 2014. december 31. közötti időszakban 

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Információs 

Pont Irodájaként is funkcionál. 

 

A szervezet alapvető feladata, hogy a kialakuló oktatási struktúra, a gyakorlatorientált 

képzések kialakítása, a megnyert projektek megvalósítása nagyban elősegítsék a szakmai és 

szociális kompetenciáinak fejlesztését. 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. 
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2. Jász-Nagykun-Szolnok Megye aktuális gazdasági helyzetének 

rövid áttekintése 

Jász‐Nagykun‐Szolnok megye Magyarország 2. legjelentősebb mezőgazdasági régiójának 

részét képezi. A megyében található a régió termőterületének 31,7%‐a (34,4 %‐a 

Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyében, 33,9%‐a pedig Hajdú‐Bihar megyében), tehát a termőtáj 

közel egyenlő arányban oszlik el a régió megyéi között. Megyénkben 1990 előtt jelentős 

iparosítás zajlott le, mellyel sajnos a mezőgazdasági termelés jelentősen visszaszorult, az ipar 

területén foglalkoztatottak aránya bővült, a megye mezőgazdasági szerepe átalakult. A 

megyében, 2 kistérségben, a Jászberényi kistérségben valamint a Szolnoki kistérségben 

sűrűsödnek a megye cégóriásai.  Az 50 legnagyobb cég realizálta a megye teljes üzleti 

forgalmának háromnegyed részét 2010‐ben, ezen belül is a Jászberényi kistérségben működő 

cégek teljesítménye emelkedik magasan a többi kistérség fölé. A megyében tevékenykedő 

cégóriások húzóágazatai: gépgyártás, autóalkatrész gyártás, élelmiszer nagykereskedelem, hús 

feldolgozás.  

 A megfelelő megyei szakképzési struktúra kialakításakor szükséges a megyében 

tevékenykedő cégek foglalkoztatási igényének, bővítési lehetőségeinek ismerete. A 

munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő és a vállalati versenyképesség javítását célzó 

képzések fontos szerepet játszanak mind a munkavállalók, mind a vállalatok 

alkalmazkodóképességének javításában. 

 

2.1. Jász-Nagykun-Szolnok megye kistérségeinek gazdasági profilja 

A megye domináns foglalkoztatási szektora a feldolgozóipar, melynek működési profilja nem 

ritkán egymás, vagy más, a környező megyékben működő cégek igényeinek kiszolgálása. 

Jelentős szerepe van még a kis‐ és nagykereskedelemnek, valamint a mezőgazdasági 

szektornak. Megfigyelhető, hogy a mezőgazdasági cégek azokon a területeken számítanak 

nagy foglalkoztatónak, ahol a foglalkoztatási számok alacsonyak – a jobb mutatókkal 

rendelkező térségekben a hasonló nagyságú mezőgazdasági vállalatok a feldolgozóipari cégek 

mögé szorulnak. 
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2.1.1. Jászberényi kistérség 

A kistérség 5 várossal is rendelkezik. Közúti elérhetőség szempontjából a legkedvezőbb 

pozícióban van, a Budapesti agglomeráció kisugárzása‐vonzása eléri a térséget. A 

rendszerváltás előtt idetelepült ipar jórészt talpon maradt, sőt jelentős külföldi tőkét vonzott a 

térségbe. A megye 3 legnagyobb vállalata a kistérségben működik. A Jászfényszarun működő 

Samsung Electronics Rt. magasan a többi vállalkozás fölé emelkedik, de a Jászberényben 

található, második és harmadik helyen álló Electrolux Lehel, illetve Jász‐Plasztik Kft. 

gazdasági súlya is többszöröse az utána következőknek. E három cég forgalma együttesen a 

megyében működő cégek teljes üzleti forgalmának több mint a felét produkálta 2010‐ben. A 

kistérség gazdasága viszonylag kiegyensúlyozott. Ipari szempontból a megye legerősebb 

térsége. Meghatározó a gépipar, és magas a külföldi tőke aránya. Iparterületei rendezettek.  

Jászkiséren a MÁV járműjavítója, Jászladányban jelentős beszállító működik. Jászfényszaru, 

Jászárokszállás és Jászapáti a meglévő ipari területeit bővíteni kívánja. 

Fejlesztési lehetőség az élelmiszeriparban is adódik. Az EU egyik legnagyobb vágóhídja 

működik Jászszentandráson, de környezetvédelmi problémákkal küzd. Jászladányban 

malom‐ és húsüzem található.  Az M3‐as autópályához közeli fekvés következtében a 

kistérség logisztikai fejlesztéseket is tervez (Jászárokszállás). A kistérségben az ipar mellett a 

mezőgazdaság is jelentős szerepet játszik (szántóföldi növénytermesztés, fóliasátras 

kertészet, kistérségbe átnyúló hevesi dinnyetermelő táj). A kapcsolódó feldolgozóipar 

fejletlen. A Jászságban van az ország egyik legnagyobb szarvasgomba 

termőterülete.(Jászszentandrás és Jászkisér, Jászivány) 

 

2.1.2. Karcagi kistérség  

Két jelentős vonzáskörzet nélküli városa: Karcag, Kisújszállás. Mindkettő tipikus alföldi 

mezővárosi problémákkal küzd. Gazdaságában az ipar közepesen jelentős, melyet elsősorban 

feldolgozó, alkatrészgyártó egységek képeznek. E térségben van Kunmadaras, amely a 

felhagyott 700 hektáros reptér hasznosításával jelentősebb logisztikai vagy ipari háttérbázist 

alkothatna. A fejlesztést azonban a nagyon nehézkes megközelíthetősége, valamint a 

debreceni repülőtér közelsége és a tőkehiány is gátolja. A térség klasszikus agrártáj, 

amelynek jelentős része mezőgazdasági hasznosítású terület, de többnyire alacsony 

termelékenységű termőterületekkel.  

Kisújszállás térségében jelentős arányú a rizstermesztés (4230 ha meglévő és tervezet), 

amelyhez feldolgozás és csomagolás is társul.  
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A kistérség foglalkoztatási gondokkal küszködik, jövedelmi viszonyai alacsonyak, a 

vállalkozási kultúra és a térség innovációs potenciálja sem erős. Karcag város, illetve a 

Hortobágyi Nemzeti Park határában fekvő Berekfürdő turisztikai vonzereje jelentős. A 

Kunmadaras és térsége Különleges Vállalkozási Övezet nem váltotta be a hozzáfűzött 

reményeket. A két Tisza‐tavi városnak sokkal inkább a Tisza‐tó menti térségben indokolt 

kapcsolatait építeni (Kisköre, Poroszló és a tó menti községek). 

 

2.1.3. Kunszentmártoni kistérség 

Iparilag a legfejletlenebb a megyében, a fejlesztést a mezőgazdasági vertikum adhatja. 

Jellemző ipari tevékenység az építőanyag‐ipar, könnyűipar, mezőgazdasági eszközök 

gyártása. Cserkeszőlőn holland tőkebefektetések történtek, gyógy turisztikai szerepe 

kiemelkedő. A kistérségben viszonylag jelentős a borászat és a fóliás és szabadföldi 

zöldségtermesztés. Jelentős szőlőterületek Tiszakürt, Cserkeszőlő, Csépa, Cibakháza és 

Tiszasas területén találhatók. Feldolgozó Tiszakürtön működik a kistérségben, a Tisza menti 

Szőlőtermesztők Szövetkezetének üzemeltetésében. A kistérség települései a Kunsági 

borvidék Tisza menti körzetéhez tartoznak. 

 

2.1.4. Mezőtúri kistérség 

A vállalkozások térszerkezetét illetően az összes működő vállalkozás 66%‐a Mezőtúron, 

közel 30%‐a Túrkevén található. A kistérség ipari termelését a feldolgozóipar dominálja, 

ebben azonban alacsony az élelmiszeripar súlya. A térségben találhatók jelentős 

foglalkoztatója multinacionális cégek beszállítói is az elektronika, elektromechanika, 

gépipar területén. A műanyaggyártásnak, gépipari tevékenységnek amúgy nagy 

hagyományai vannak. A kistérségben országos szinten is jelentős súlyú termelőtevékenység a 

vetőmaggyártás. Számottevő még a ruházati‐ és faipar. Ez utóbbi tevékenységek folytatása 

jellemzően bedolgozási jellegű. A kitörési pontokat meghatározó prioritást az élelmiszer, 

illetve mezőgazdasági termékfeldolgozás, a gép‐, a fa‐, és a fazekasiparban jelöli meg a 

kistérségi fejlesztési koncepció. A jövőt illetően ugyancsak nagy lehetőség a Mezőtúri Ipari 

Park továbbfejlődésének minden eszközzel történő támogatása. A kistérség sajátos ipari 

jövőképét meghatározó tényező a kézműipar lehet, különösen a fazekasipar és a 

fafeldolgozás.  

A kistérség feldolgozóiparának strukturális átalakítása csak akkor járhat sikerrel, ha az itt 

megtermelt, illetve előállított termékek helyi feldolgozásával és a piacra juttatással párosul. 
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2.1.5. Szolnoki kistérség 

A Jászberényi kistérség mellett a második legiparosodottabb kistérség. Legfontosabb 

gazdasági ágazatok az élelmiszer és egyéb nagykereskedelem, az élelmiszeripar, a 

vegyipar, a gépipar, a bőr ‐ és textilipar. Jövőbeni fejlesztését elsősorban közlekedési – 

logisztikai helyzetére alapozhatja. A városban jelenleg is két logisztikai szerepű ipari park 

működik. Vasúti szempontból a helyzete meglehetősen jó, azonban a város logisztikai 

fejlesztése szempontjából legkritikusabb Szolnok‐Szajol vasúti nyomvonalszakasz felújítása a 

következő uniós költségvetési ciklusban tervezett. Jelentős munkáltató a kistérségben a MÁV 

járműjavító. A gyorsforgalmi közúti kapcsolat kiépülése még várat magára. Különösen 

bizonytalan a Budapestet elkerülő M8‐as megépülésének időpontja. A térség második 

tradicionális ipari  központja Szolnok mellett Martf ű, mely a megye második legnagyobb 

ipari területével rendelkezik Szolnok után. Sör‐, növényolaj‐ és cipőgyár található itt, ám ipari 

parkját befektetői érdeklődés hiányában bezárták. 

 

2.1.6. Tiszafüredi kistérség 

Tiszafüred és térsége a rendszerváltozás előtti évtizedekben radikális hatású központi 

beavatkozások színterévé vált. A Tisza‐tó megkezdett, de be nem fejezett kialakítása 

gyökeresen megváltoztatta az itt élő emberek környezetét, rendkívüli alkalmazkodásra 

kényszerítette őket. A nagyszabású vízügyi projekt átmenetileg kétségtelenül sok 

munkahelyet teremtett a térségben. Ma már megállapítható, hogy a környezetfejlesztéssel 

kapcsolatos további beavatkozások elmaradtak, a várt dinamikus fellendülés nem következett 

be a kistérség számára; az idetelepített ipari üzemek nem élték túl a rendszerváltozást. 

Tiszafüred város számára a természeti környezet gazdagsága és sérülékenysége a 

hagyományos gazdaságfejlesztés lehetőségeit korlátozza: a várost „beszorítják” a Tisza, a 

Tisza‐tó és a Natura 2000 területek. A kistérség kitörési lehetősége a turizmusban rejlik. Az 

ipar a térségközpontban és Kunhegyesen koncentrálódik. Jelentősebb ágazat az 

élelmiszeripar, a gépipar és a faipar. 

 

2.1.7. Törökszentmiklósi kistérség 

Relatíve fejlett központtal és elmaradott vonzáskörzettel jellemezhető. 1997‐ben az 

önkormányzat, a Videoton Holding Rt., a HM Radar Rt., a Claas Hungária Kft. és a Semecs 

Kft. által alakított konzorcium ipari parkká fejlesztett területét Törökszentmiklóson. A 

betelepült terület 22 ha, ahol 9 vállalkozás működik, továbbá 25 hektárral bővített terület várja 

a betelepülőket és befektetőket. Az ipari park komplex infrastruktúrával teljesen ellátott.  
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A megyei Top 50 tizedik helyezettje a törökszentmiklósi Claas Hungária Mezőgazdasági 

Gépgyártó Kft. Örményesen a Magyar Aszfalt Rt. és az Abo Mill Zrt. tart fenn telephelyet, de 

ezen a településen működik a Hunivar és az ÖGÉP Kft. is, melyek mezőgazdasági gép és 

szárítógyártással foglalkoznak. A kistérség további településeit tekintve korábban sem volt 

jellemző az ipar.  

 

A vállalkozások ágazati kistérségenkénti megoszlását szemlélteti a következő táblázat, 

melyből élesen kirajzolódik, hogy a mezőgazdasági ágazat a szolnoki kistérségen kívül a 

megye valamennyi településének szerves része, a jászberényi és főleg a kunszentmártoni, 

mezőtúri, tiszafüredi valamint törökszentmiklósi kistérségben a mezőgazdasági cégek 

jelenlétének aránya jóval nagyobb, mint a többi kistérségben.  

 

Kistérség Mezőgazdaság Ipar, építőipar Szolgáltatás Összesen 

Jászberényi 44,9% 11,9% 43,1 % 10 624 

Karcagi 44,2% 11,0% 44,8% 5 593 

Kunszentmártoni 57,3% 8,0% 34,7% 4 638 

Mezőtúri 47,6% 10,3% 42,1% 3 940 

Szolnoki 20,9% 9,9% 69,2% 16 893 

Tiszafüredi 47,6% 8,5% 43,8% 4 542 

Törökszentmiklósi 47,3% 9,6% 43,1% 4 037 

Összesen 38,6 % 10,2% 51,3% 50 267 

 

1. táblázat: A regisztrált vállalkozások ágazati megoszlása kistérségenként (KSH adat) 
 

2.2. Jász-Nagykun-Szolnok megye vidéki térség  

Általánosságban elmondható, hogy a folyók menti térséget tekintve a megye területhasználata 

a tájkép szempontjából egyhangúnak tekinthető, bár némi változatosságot a folyók és 

árterületeik menti galériaerdők, valamint a természetvédelmi területek jelentenek. Ezt jól 

mutatja a tájtípusonként kiemelt egy‐egy település tájhasználata is. Jász-Nagykun-Szolnok 

megyejelentős részére a szántóföldi művelés a jellemző (74%). A szőlő‐ és 

gyümölcstermesztés – a komplex művelési szerkezettel – együtt sem éri el a 2%‐os arányt 

(Tiszaföldvár, Cserkeszőlő), sőt területük tovább zsugorodott az elmúlt két évtizedben.  
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Az összefüggő szántóföldeket rétek és legelők szabdalják fel, melyek részesedése meghaladja 

a 10%‐ot, és elsősorban a megye alacsony termőképességű területein helyezkednek el. A 

megyében az erdőterületek nagysága az egyik legalacsonyabb az országban, területi aránya 

jelenleg 5,5 % . 

 

2. ábra: A megye területi arányai (KSH adat) 
 

 

3. ábra: A megye mezőgazdasági területeinek aránya (KSH adat) 
 

Az EU új városi-vidék meghatározása alapján megyénk a „túlnyomóan vidéki régióba” 

tartozik. A vidéki gazdaság fejlettsége, benne a Nagykunságé is jelentősen elmarad az 

uniós átlagtól, annak a felét sem éri el. A vidéki területeken kiugróan magas a szegénységi 

ráta és a munkanélküliség, különösen a fiatalabb korosztályban. Az uniós átlagot tekintve 

szintén alacsony a mezőgazdaság és az élelmiszeripar termelékenysége, 

jövedelmezőképessége. Az öntözött területek nagysága az uniós átlaghoz viszonyítva 

elenyésző. A közszolgáltatások és minden más egyéb szolgáltatás igénybevételének 

lehetősége hiányában is jelentős hátrányban vannak a kistelepülések lakói.  
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Ezek után nem is csoda, hogy a helyben élők közül egyre többen fordítanak hátat a vidéki 

életnek és vándorolnak a jobb életkörülményekkel kecsegtető városokba. Pedig a Nagykunság 

és a Tisza térségének természetföldrajzi adottságai sokszínű tájai és gazdag természetes 

élővilága, olyan páratlan életfeltételeket rejt magában, amelyet egyetlen városi lakókörnyezet 

sem tud pótolni.  

 

2.2.1. Nagykunság, mint külön kezelendő térség 

A Kormány kiemelt célkitűzése az előttünk álló 2014-2020-as fejlesztési időszakban a vidéki 

térségek felzárkóztatása és versenyképességének fokozása. Történelmünk során mindig is a 

vidékre, az ott élő emberek és közösségek hitére és akaraterejére támaszkodva tudott az 

ország kilábalni és túljutni a nehézségeken. Sajnos az elmúlt évtizedek, de még az uniós 

csatlakozás óta eltelt időszak sem hozott jelentős áttörést a vidéki élet mélyrepülésében, 

hiszen egyre többen hagyják hátra településeiket és költöznek a jobb megélhetés reményében 

a nagyobb városokba.  

 

2.2.2. A Nagykunság területi lehatárolása és tájegységei 

Jász-Nagykun-Szolnok megye ÉK-i részén, a Tisza bal partján helyezkedik el, NUTS IV-es 

kategóriába tartozó 3 kistérség alkotja: Tiszafüredi kistérség (13 település), Karcagi 

kistérség (5 település), Mezőtúri kistérség (5 település).  

 

2.2.3. A Nagykunság mezőgazdasága 

Jelenleg a természetes növényzetet az utak, tanyák mellett kőris-, juhar-, jegenye, tölgyes- 

és akácerdős ligetek, gazdag cserjeszinttel, telepített erdők, szikes foltokkal tarkított füves 

pusztai növénytársulások adják.  A mezőgazdasági művelés haszonnövényeit, a művelés 

jellegét a területek termőhelyi adottságai határozzák meg. A rendszerváltás óta uralkodóak, 

legnagyobb arányban szereplő haszonnövények a kalászosok (búza, árpa, tritikále), és 

kapásak (kukorica és a napraforgó) szerepelnek a vetésforgókban.  

A települések közvetlen környezetében, az ún. zártkerti területeken zöldségkultúra, szőlő és 

gyümölcstermesztés is folyik, de ezek területi aránya elenyésző. A Nagykunság talajai erősen 

„mozaikosak”, sokféle talajtípus alkotja, ezek nagy része megfelelő/jó adottságú a 

növénytermesztés számára, azonban jelentős arányban találunk szikes, kötött perctalajokat, 

melyek csak feltételesen alkalmasak szántóföldi művelésre. A három kistérség területének 

meghatározó része hagyományosan árutermelő gazdálkodást szolgáló mezőgazdasági táj, 

ahol az alföldi folyók szabályozása óta a szántóföldi növénytermesztés a meghatározó.  
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Főbb művelési ágak 

karcagi, tiszafüredi és mezőtúri 

kistérségekben 

Művelési ágak  

(ha) 

 Szántó Gyep Erdő Összesen 

Karcagi  23 286,7 3 132,3 371,4 26 790,3 

Mezőtúri  21 067,8 1 018,8 97,4 22 184,1 

Tiszafüredi  20 124,2 8 124,1 2 647,8 30 896,1 

Összes  64 478,6 12 275,2 3 116,7 79 870,5 

 

2. táblázat: Nagykunság főbb művelési ágai kistérségenként (KSH adat) 
 

A mezőgazdasági táj elválaszthatatlan a településektől, hiszen a települések fejlődésében, 

városiasodásában a mezőgazdaságnak meghatározó szerepe volt/van. Mára a 

foglalkoztatásban az egyes gazdasági ágazatok fontosságában a mezőgazdaság háttérbe 

szorult ugyan, de a táj fenntartása szempontjából, továbbá a tájhasználatban meghatározó 

aránya miatt jelentősége távlatban is fontos és megkerülhetetlen marad.  

 

A kistérségek területén a múlt századi nagyüzemi meliorációs beavatkozások 

következményeként a rétek, legelők a belvizes területekre szorultak vissza. Ezen mozaikos 

természet közeli élőhelyek nagy része Natura 2000 természet megőrzési terület, tehát itt 

fontos a természetvédelmi érdekek érvényesítése a tájfenntartás során. 

 

Állattartás szempontjából az Észak‐Alföldi régióvezető szereppel bír az ország egészhez 

viszonyítva. 2010‐ben az ország szarvasmarha‐állományának és sertésállományának 

negyedét és a juhállománynak csaknem a felét itt vették számba. Az állattartás 

jelentőségének növelésére irányuló országos célkitűzés ellenére a megyében az állatállomány 

folyamatosan csökken. 2000 és 2010 között a szarvasmarha‐állomány 28%‐kal, a 

sertésállomány 33%‐kal, a tyúkfélék aránya ennél kisebb mértékben. Jelentősnek mondható 

a juhágazat is a megyében, az utóbbi években növekedésnek indult a juhállomány (2007 és 

2010 között mintegy 29%‐kal). A hazai piacot alapvetően a vágóbárány export határozza 

meg, de a Nagykunságban (Karcag, Túrkeve) kiemelkedő turisztikai programok is épülnek rá.  
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Hal- és vadgazdálkodás: a Nagykunság szikes pusztáinak jellemző vadai: vörös róka, mezei 

nyúl, őz, fácán, aranysakál. A vadgazdálkodás a kistérségek jövedelemtermelésében nem 

játszik kiemelkedő szerepet. Ugyanakkor a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi Igazgatóságának adatközlése szerint – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – 

a megye kistérségeinek őzállománya világszínvonalú. Ennek köszönhetően a külföldi 

vendégvadászok továbbra is nagy számmal kezdik hazánkban őzbak vadászati szezonjukat, de 

egyre több hazai vadász is gyarapítja az őzbak terítéket. A trófea mellett jelentős bevétel 

származik az elejtett vadak húsából is. A mezei nyúl, fácán és tőkésréce bérvadászata szintén 

sok külföldi vadászt vonz, de ezen túlmenően jelentős az élőnyúl kivitel is. A 

Földművelésügyi Igazgatóság adatai szerint a megyében lévő 3400 ha halastó mellett, 

megközelítőleg 4500 ha természetes vízfelülettel is rendelkezik a megye. Az elmúlt évben 

a 400 tonnát is meghaladta a folyókból, csatornákból és tavakból kihalászott, kifogott hal 

mennyisége (harcsa, ponty, csuka, süllő, busa, magyar durbincs, küsz, sügér, ezüstkárász 

fajokból tevődött össze.) A haltermelés mellett jelentős a szaporítóanyag előállítás és 

értékesítés is a megye kistérségeiben. 

 

2.2.4. A vidéki térségek fellendítését célzó irányok 

A leszakadó falusi térségekben, a legtöbb esetben az egyetlen jövedelemforrás a 

mezőgazdaságban, azon belül is a háztáji gazdálkodásban rejlik , így ennek támogatása, 

ösztönzése kiemelt jelentőségű a következő tervezési időszakban.  További célként 

fogalmazódik meg a szociális gazdaság (társadalmi vállalkozás) gazdasági 

tevékenységének erősítése, az ahhoz kapcsolódó szervezetfejlesztési elemek, a piacra jutás 

megalapozásához szükséges kutatási és tervezési erőforrások, eszközök megszerzése, a 

szükséges humánerőforrás fejlesztése, illetve a hátrányos helyzetű rétegek egyéb támogatása. 

 

A területfejlesztésről szóló törvény módosítása kapcsán is egyértelműen nevesítésre került a 

megyei önkormányzatok szerepének növekedése a területfejlesztési feladatok 

megvalósításában, amely feladatkörnek a vidékfejlesztés területére is kell terjednie.  A 2014-

2020-as időszakra vonatkozó tervezési munkák ellátása során egyértelműen megnyilvánult 

az a tény, hogy a vidéki térségek és kistelepülések számára az egyes operatív programok által 

kínált forráslehetőségek nem lesznek továbbra sem elérhetőek, ha nincs számukra konkrét 

iránymutatás és folyamatos tanácsadás, tájékoztatás az általuk tervezett fejlesztési 

programok megvalósítására. A TOP megyei szintű tervezése során körvonalazódnak a 

települések fejlesztési elképzelései, de az egyes operatív programok közötti lehatárolást az 
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általuk megfogalmazott projektelképzelésekre vonatkozóan már nem tudják szakszerűen 

elvégezni, ehhez nagyfokú segítséget tudnak nyújtani a megyében lévő szociális gazdaság 

területén, a vidék- és területfejlesztésben érintett szakemberek.  

 

A gazdaságfejlesztés egyik gátja továbbra is a szakképzett munkaerő hiánya. A megye 

rendelkezik számos középfokú szakképzési intézetekkel és három főiskolával, a képzési 

struktúra azonban nehezen követi a piaci igényeket. Erre jelenthet megoldást a szélesebb 

társadalmi konszenzuson alapuló gazdaság- és vidékfejlesztés, a civil szervezetek 

bevonása a kompetenciafejlesztésbe, valamint az üzleti szféra bekapcsolása az oktatási 

tevékenységbe (gyakorlati helyek és szakemberek biztosítása). Így a humán erőforrás képzése 

a térségben (megfelelő érdeklődés esetén esetleg azon túl is) magját jelenthetné a már 

Magyarországon működő hasonló profilú cégek részére szükséges munkaerő képzésének. 

Elősegítené meglévő cégek fejlesztését, új cégek térségbe történő telepítését, továbbá 

alkalmas lenne a most folyó oktatási reform keretében mintaként a magasan kvalifikált 

szakember-képzéshez. 

2.3. Jász-Nagykun-Szolnok megye társadalmi helyzete 

Az ezredfordulót követően rendkívül nagymértékű, és a népesedési viszonyok hanyatlása 

irányába mutató fordulat következett be minden térség és településtípusban. 

A Kunszentmártoni, a Szolnoki, és a Karcagi kistérségben a megelőző évtizedre jellemző 

migrációs vonzást a migrációs taszítás váltotta fel, a Mezőtúri‐, a Törökszentmiklósi és a 

Tiszafüredi kistérség migrációs taszítása felerősödött, s a Jászberényi kistérség migrációs 

vonzása is számottevően mérséklődött. A demográfiai viszonyok területi változása nem 

csupán a természetes szaporodás, valamint a migrációs folyamatok által befolyásolt. A 

megyei lakónépesség korösszetételének változása oka és következménye is a természetes 

demográfiai folyamatoknak. 

 

2.3.1. Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépességének összetétele 

Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország keleti felében, az Alföld közepén helyezkedik el. 

Területe 5 582 km2, lakónépessége évek óta csökkenő tendenciát mutatva 2012. január 1-jén 

383 128 fő volt. Népsűrűsége 68,6 fő/km2, ezzel az ország ritkábban lakott megyéi közé 

tartozik. 20 város és 58 község alkotta 2012-ben.  
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Lakónépesség 2008 2009 2010 2011 2012 

0-14 éves 
fő 61 963 60 609 59 193 57 702 56 226 

részarány 15,5% 15,3% 15,1% 14,9% 14,7% 

15-64 éves 
fő 269 486 266 246 262 960 260 611 258 573 

részarány 67,5% 67,4% 67,3% 67,4% 67,5% 

64 év feletti 
fő 67 751 68 036 68 622 68 439 68 329 

részarány 17,0% 17,2% 17,6% 17,7% 17,8% 

Összesen fő 399 200 394 891 390 775 386 752 383 128 

 

3. táblázat: JNSZ megye lakónépességének összetétele  
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja) 

 

A korösszetételben évek óta csökkenő arányt képvisel a 0-14 éves korosztály, ugyanakkor nő 

a 64 évnél idősebbek részaránya, azaz a megye népessége (igazodva az országos 

trendekhez) öregedő tendenciát mutat.  

 A legjelentősebb népesedési veszteség a legnagyobb munkanélküliséggel terhelt, a 

legalacsonyabb képzettségi színvonalú népesség által lakott, a legelöregedettebb, a roma 

népesség által legkevésbé benépesített – 2000 főnél kevesebb lakosú településeket 

jellemezte. 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, bár a természetes veszteség is megugrott. 

 

2.3.2. Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatásban tanulók száma 

A gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában tanulók aránya az 1/3 - 2/3 aránya 

abszolút értékben a fenti táblázatban szereplő %-os értéknek megfelelően csökken. Ez a 

szakképzés minden területén szintén csökkentést jelent a tanulók számában, hacsak nem az 

1/3 gimnáziumi arányt csökkentjük pl. 1/4-re. A szolgáltatásban is figyelembe kell venni az 

elöregedő népesség csökkenő vásárlóerejét és növekvő szociális ellátási igényét.   
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4. ábra
(Forrás: JNSZ

 

A népesség csökkenése tükröző

2000 óta folyamatosan csökken, évrő

 

Nem minden iskolatípusban történt ugyanakkor csökkenés, a szakiskolában tanulók száma 

ugyanis 2009-ig folyamatosan emelkedett, azóta pedig nagyjából sz

szakközépiskolai tanulók száma pedig hullámzóan alakult, 2008

majd 2011-ben csökkent.  

Folyamatosan és érezhetően mérséklő

száma, ami azt jelzi előre, hogy a jövő

amint egyre kevesebben érkeznek az általános iskolából valamelyik középiskolai 

intézménybe. A középfokú oktatásban összességében a Szolnoki, a Mező

kistérség számít élenjárónak a megyén

kulturális intézmény ellátottság a megye legjelentő

mentén. 

 

A felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő

hallgatók állandó lakóhelye szerint) 2006

főre, majd két év stagnálás után 2009

7 234 főt tett ki.  Felsőfokú oktatás

működik.  

vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja

. ábra: JNSZ megye közoktatásban tanulók száma  
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

A népesség csökkenése tükröződik a közoktatásban tanulók számán is

2000 óta folyamatosan csökken, évről-évre összesen mintegy ezer fővel.  

Nem minden iskolatípusban történt ugyanakkor csökkenés, a szakiskolában tanulók száma 

ig folyamatosan emelkedett, azóta pedig nagyjából sz

szakközépiskolai tanulók száma pedig hullámzóan alakult, 2008-2010 között emelkedett, 

ően mérséklődött ugyanakkor az általános iskolai tanulók 

őre, hogy a jövőben az összes tanulók száma tovább fog csökkenni, 

amint egyre kevesebben érkeznek az általános iskolából valamelyik középiskolai 

középfokú oktatásban összességében a Szolnoki, a Mező

kistérség számít élenjárónak a megyén belül. Különösen kedvezőtlen a hiányos oktatási és 

kulturális intézmény ellátottság a megye legjelentősebb idegenforgalmi térségében, 

és mesterképzésben részt vevő nappali tagozaton tanulók száma

e szerint) 2006-ig folyamatosan emelkedett, mintegy nyolcezer 

őre, majd két év stagnálás után 2009-2010-ben lecsökkent 7,1-7,5 ezer fő

őfokú oktatás jelenleg Szolnokon, Jászberényben és Mező
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M Kormányhivatal Munkaügyi Központja) 

ulók számán is. A tanulók száma 

Nem minden iskolatípusban történt ugyanakkor csökkenés, a szakiskolában tanulók száma 

ig folyamatosan emelkedett, azóta pedig nagyjából szinten maradt, a 

2010 között emelkedett, 

ő ődött ugyanakkor az általános iskolai tanulók 

zes tanulók száma tovább fog csökkenni, 

amint egyre kevesebben érkeznek az általános iskolából valamelyik középiskolai 

középfokú oktatásban összességében a Szolnoki, a Mezőtúri és a Karcagi 

őtlen a hiányos oktatási és 

ősebb idegenforgalmi térségében, a Tisza‐tó 

ő nappali tagozaton tanulók száma (a 

ig folyamatosan emelkedett, mintegy nyolcezer 

7,5 ezer főre, 2011-ben pedig 

Szolnokon, Jászberényben és Mezőtúron 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felső

 

 

A hagyományos iskolarendszer mellett a megyében

Központ (TISZK),  amely szerepet vállal a p

intézményi együttműködésen alapuló 

 

2.3.3. Jász-Nagykun-Szolnok megye f

5. ábra
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 2012

munkavállalási korú népesség közé. Közöttük 159,4 ezren voltak gazdaságilag aktívak, az 

aktivitási arány 55,0%-os volt. A régiós adatnál 1,3 százalékponttal kedvező

az országos átlagtól 1,9 százalékponttal maradt el.

 A KSH munkaerő-piaci felmérése alapján 141,4 ezer fő

48,7%-át foglalkoztatták. A foglalkoztatási ráta 2009

viszont folyamatos emelkedést mutatott.

18,0 ezren számítottak. A munkanélküliségi ráta

következtében) jelentősen megugrott, azóta 11,0% körül alakul, 

ráta a régiós átlagnál 2,2 százalékponttal kedvező

(0,4 százalékponttal).  

 

A KSH felmérése szerint a 4 fő

szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non

499 főt alkalmaztak teljes munk

álló az ipar (36,4%), a humán

vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja

mányos iskolarendszer mellett a megyében létrejött a Térségi Integrált Szakképző

amely szerepet vállal a piacképes, keresletnek megfelelő

űködésen alapuló szakképzés, középszintű oktatás megvalósításában.

Szolnok megye foglalkoztatottsága, gazdasági aktivitás

. ábra: JNSZ megye foglalkoztatottsági mutatói 
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

Szolnok megyében, 2012-ben 290,2 ezren tartoztak a 15

munkavállalási korú népesség közé. Közöttük 159,4 ezren voltak gazdaságilag aktívak, az 

os volt. A régiós adatnál 1,3 százalékponttal kedvező

az országos átlagtól 1,9 százalékponttal maradt el. 

piaci felmérése alapján 141,4 ezer főt, a munkavállalási korú népesség 

. A foglalkoztatási ráta 2009-ben jelentősen lecsökkent, azóta 

viszont folyamatos emelkedést mutatott. A KSH fogalomrendszere szerinti munkanélkül

munkanélküliségi ráta 2009-ben (vélhetően a gazdasági válság 

ősen megugrott, azóta 11,0% körül alakul, 2012-ben 11,3%

ráta a régiós átlagnál 2,2 százalékponttal kedvezőbb, az országosnál azonba

A KSH felmérése szerint a 4 fő fölötti vállalkozások és a központi és helyi költségvetés 

szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek 2012. évben átlagosan 73 

őt alkalmaztak teljes munkaidőben. Nemzetgazdasági ág szerint a legtöbb alkalmazásban 

az ipar (36,4%), a humán-egészségügyi, szociális ellátás (13,2%),

őoktatás megvalósításának mintaprogramja  
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Térségi Integrált Szakképző 

iacképes, keresletnek megfelelő vállalkozói és 

megvalósításában. 

, gazdasági aktivitása 

 

(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja) 

toztak a 15-74 éves 

munkavállalási korú népesség közé. Közöttük 159,4 ezren voltak gazdaságilag aktívak, az 

os volt. A régiós adatnál 1,3 százalékponttal kedvezőbb aktivitási ráta 

munkavállalási korú népesség 

ősen lecsökkent, azóta 

A KSH fogalomrendszere szerinti munkanélkülinek 

ően a gazdasági válság 

ben 11,3%-os volt. A 

őbb, az országosnál azonban kissé gyengébb 

ő fölötti vállalkozások és a központi és helyi költségvetés 

profit szervezetek 2012. évben átlagosan 73 

őben. Nemzetgazdasági ág szerint a legtöbb alkalmazásban 

egészségügyi, szociális ellátás (13,2%), a közigazgatás, 
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védelem, kötelező társadalombiztosítás (10,8%) az oktatás (9,9%), és a kereskedelem, 

gépjárműjavítás (8,6%) területén dolgozott.  A Központi Statisztikai Hivatal éves adatai 

szerint a regisztrált gazdasági szervezetek száma 2007 óta folyamatosan emelkedett. 2008-ban 

jelentős ugrás figyelhető meg, mivel a mezőgazdasági őstermelőknek ekkor kellett 

kötelezően adószámot kiváltaniuk, emiatt az egyéni vállalkozások száma is jelentősen 

megugrott abban az évben. 2011. év végén 54 176 gazdasági szervezetet volt nyilvántartva, 

ennek 72,1%-a  egyéni vállalkozás, 21,1%-a társas vállalkozás volt. 

 

Szervezetek típusai/Évek 2007 2008 2009 2010 2011 

Regisztrált gazdasági szervezetek 35 615 51 246 52 175 53 237 54 176 

ebből: Társas vállalkozás 10 984 11 472 11 568 11 854 11 427 

Egyéni vállalkozás 21 689 36 856 37 724 38 413 39 084 

Nonprofit szervezet 2 431 2 431 2 407 2 424 3 105 

 

4. táblázat: JNSZ megye regisztrált gazdasági szervezetek száma  
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja) 

 

Az egy főre jutó bruttó hazai termék 2010-ben 1 642 ezer forint volt, 5,7%-kal kevesebb, mint 

az előző évben. Ez az országos átlag 61,7%-a volt, mellyel a megyék közötti rangsorban 

megyénk a 17. helyen állt.  

 

2.3.4. Álláskeresők, bejelentett álláshelyek 

2012-ben a munkaügyi központban átlagosan 28 318 fő álláskeresőt tartottak nyilván. 

Közöttük a legfeljebb általános iskolát végzettek 12 645 fős átlaglétszáma 44,7%-ot jelentett 

2012-ben. Középfokú végzettséggel 14 598-an rendelkeztek, a teljes létszám 51,5%-a, míg 

felsőfokú végzettséggel átlagosan 1 074-en (3,8%) kerestek állást. 

 

Az álláskeresők iskolai végzettségét és a munkaügyi központhoz 2012-ben érkezett 

állásbejelentések iskolai végzettség-igényét összehasonlítva észrevehető eltérést 

tapasztalhatunk. Bár mindkét esetben a legfeljebb általános iskolával rendelkezés a leginkább 

jellemző, ez az álláshelyeknél jóval nagyobb arányú. Míg az álláskeresőknél 44%-os az 

érintettek aránya, addig a bejelentett álláshelyek több mint 70 százaléka adta meg igényként a 

legfeljebb általános iskolai végzettséget.  
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Ezzel szemben a szakképzettséget nyújtó, magasabb iskolai végzettségek az álláskereső

körében jóval nagyobb arányt képviselnek, mint a bejelentett állásoknál. Mind a 

szakmunkásképző, mind a szakközépiskola 

amekkora arányt az álláskereső ő

 

6. ábra: JNSZ megye nyilvántartott és bejelentett állás helyeinek aránya
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

 

A jelenség hátterében a közfoglalkoztatás hatásait is

bejelentett 26 244 álláshely 82,8%

közel húszezer volt a közfogl

összes álláshely háromnegyede ilyen foglalkoztatás keretében valósult meg. 

A támogatott bejelentések 77,9%

igényként, ugyanez az arány nem támog

 

2.3.5. Jász-Nagykun-Szolnok megye pályakezdő

A megyében nyilvántartott pályakezdő ő

folyamatos emelkedést mutatott. Míg 2007

pályakezdő, addig 2012-ben már 11,9%

emelkedést épp 2012-ben mutatták, amikor (az összes álláskereső

létszámcsökkenésével szemben) egy év alatt számuk 17,5%

16,1%-os növekedést is meghaladta létszámváltozásuk nagysága
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Ezzel szemben a szakképzettséget nyújtó, magasabb iskolai végzettségek az álláskereső

körében jóval nagyobb arányt képviselnek, mint a bejelentett állásoknál. Mind a 

ő, mind a szakközépiskola jóval kisebb arányban szerepel igényként, mint 

amekkora arányt az álláskeresőknél képviselnek az ilyen típusú végzettséggel rendelkező

 

lvántartott és bejelentett állás helyeinek aránya végzettség 
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

A jelenség hátterében a közfoglalkoztatás hatásait is megfigyelhetjük.

244 álláshely 82,8%-a támogatást igényelt, ez 21 727 állást jelentett. 

közel húszezer volt a közfoglalkoztatás keretében bejelentett állások száma, 

összes álláshely háromnegyede ilyen foglalkoztatás keretében valósult meg. 

támogatott bejelentések 77,9%-a jelölt meg legfeljebb általános iskolai végzettséget 

igényként, ugyanez az arány nem támogatott, piaci álláshelyek esetében 37,7%

Szolnok megye pályakezdők számának alakulása

A megyében nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és aránya is az elmúlt öt évben 

folyamatos emelkedést mutatott. Míg 2007-ben az álláskeresők 8,1%

ben már 11,9%-uk, 3 374 fő tartozott a fiatalok közé. Legnagyobb 

ben mutatták, amikor (az összes álláskereső

létszámcsökkenésével szemben) egy év alatt számuk 17,5%-kal nőtt. Ezzel még az országos 

os növekedést is meghaladta létszámváltozásuk nagysága. 

őoktatás megvalósításának mintaprogramja  
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Ezzel szemben a szakképzettséget nyújtó, magasabb iskolai végzettségek az álláskeresők 

körében jóval nagyobb arányt képviselnek, mint a bejelentett állásoknál. Mind a 

jóval kisebb arányban szerepel igényként, mint 

őknél képviselnek az ilyen típusú végzettséggel rendelkezők.  

 

égzettség szerint 
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja) 

megfigyelhetjük. A 2012-ben 

727 állást jelentett. Ebből 

alkoztatás keretében bejelentett állások száma, azaz az 

összes álláshely háromnegyede ilyen foglalkoztatás keretében valósult meg.  

a jelölt meg legfeljebb általános iskolai végzettséget 

atott, piaci álláshelyek esetében 37,7%-os volt.  

ők számának alakulása 

ő ők száma és aránya is az elmúlt öt évben 

ők 8,1%-a, 1 612 fő volt 

ő tartozott a fiatalok közé. Legnagyobb 

ben mutatták, amikor (az összes álláskereső 6,5%-os 

Ezzel még az országos 
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7. ábra: JNSz megye pályakezdő

(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

 

Ha összehasonlítjuk a pályakezdő ő

pályakezdő álláskeresőkével (2012. éves szinten), akkor azt láthatjuk, hogy a pályakezdő

összességében magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek: körükben alacsonyabb a 

legfeljebb általános iskolát végzettek aránya (37% a 45%

magasabb a gimnáziumot, szakközépiskolát, technikumot végzettek, valamint a felső

végzettségűek aránya. Szakmunkásképző

munkaügyi központnál regisztrált pályakezdő ő ő

 

8. ábra: JNSz megye pályakezdő ő

(Forrás: JNSZM Korm

vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja

 

: JNSz megye pályakezdők számának és arányának változás
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja)

pályakezdő álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetételét a nem 

ő őkével (2012. éves szinten), akkor azt láthatjuk, hogy a pályakezdő

összességében magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek: körükben alacsonyabb a 

talános iskolát végzettek aránya (37% a 45%-kal szemben), ugyanakkor 

magasabb a gimnáziumot, szakközépiskolát, technikumot végzettek, valamint a felső

űek aránya. Szakmunkásképzőt viszont jóval kevesebb arányban végeztek a 

l regisztrált pályakezdő álláskeresők, mint a nem pályakezdő

 

: JNSz megye pályakezdők és nem pályakezdők aránya
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja)
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ők számának és arányának változás 
(Forrás: JNSZM Kormányhivatal Munkaügyi Központja) 

ő ők iskolai végzettség szerinti összetételét a nem 

ő őkével (2012. éves szinten), akkor azt láthatjuk, hogy a pályakezdők 

összességében magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek: körükben alacsonyabb a 

kal szemben), ugyanakkor 

magasabb a gimnáziumot, szakközépiskolát, technikumot végzettek, valamint a felsőfokú 

ű őt viszont jóval kevesebb arányban végeztek a 

ő ők, mint a nem pályakezdők. 

 

ő ők aránya 
ányhivatal Munkaügyi Központja) 
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2.3.6. Munkaerő-piaci prognózis 

A 2012. őszén lezajlott munkaerő-piaci prognózis során 268 megyei céget kerestek meg a 

munkaügyi központ és a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet munkatársai kérdőíves 

megkérdezéssel, és a gazdasági helyzetükről, beruházásaikról, létszámgazdálkodásukról 

kérdezték őket.  A megkérdezett 268 cég közül 84 tervez valamilyen beruházást 2013-ban, 

61-en pedig biztosan nem terveznek. Az üzleti helyzetüket 2012-ben 146-an (54,5%) 

kielégítőnek nevezték, emellett többen tartották „rossz”-nak (68 cég), mint „jó”-nak (47 cég). 

2013-ben a biztos válaszadók körében már többen számítottak jó gazdasági helyzetre, mint 

2012-ben, de így is várhatóan a kielégítő helyzetűek lesznek többségben. 2013-ban a 

statisztikai állományi létszám is 1,2 %-kal bővült a 2012-es évhez képest. 

 

Gazdasági ágak szerint vizsgálva a szállítás, raktározás terén közel öt százalékos csökkenés 

várható, a mezőgazdaságban pedig stagnálás. A feldolgozóiparban foglalkoztatottak száma 

ugyanakkor az előrejelzések szerint 1,8%-kal fog nőni, ezen belül is a járműgyártásban, a 

fafeldolgozás, nyomdai tevékenység, valamint a vegyi anyag gyártása ágban várható 

jelentősebb létszámemelkedés.  

 

A prognózis eredményei alapján 2014-ben sem várható kiugró mértékű foglalkoztatás-

bővülés, a cégeknél alkalmazott munkaerő száma némileg ugyan magasabb lesz, mint a 

korábbi évben, de a növekedés lassú, a cégek óvatos becsléseket tettek a 2014-as év 

létszámadataira vonatkozóan. 

 

2.3.7. Új vidékfejlesztési irányok a megye foglalkoztatási helyzetének javítására  

A fenti adatok ismeretében tehát egyre jobban felértékelődik a vidék szerepe, a 

mezőgazdaság önellátás irányába történő elmozdulás illetve a szociális gazdaságok 

bekapcsolása a termelésbe. A korábbi fejlesztési ciklusok beruházás centrikus szemléletében 

a társadalmi megújulás alárendelt szerepet játszott, aminek súlyos következménye, hogy sok 

beruházás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A települések és a foglalkoztatás 

helyzete nem, vagy alig javult, a válság pedig drámai mértékben semlegesítette az elért 

gazdasági eredményeket. A társadalmi fenntarthatóság még a környezeti fenntarthatóságnál is 

kisebb figyelmet kapott. Az Európai Unió új tematikus célkitűzései, és a beruházásokra jutó 

kevesebb forrás, a társadalmi megújítás irányába tolják el a fejlesztések fókuszát.    
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Jász-Nagykun-Szolnok megye célkitűzései és majdani középtávú stratégiája olyan utat 

kíván követni, amely egyenlőhangsúlyt fektet az ún. humán-erőforrások és a társadalmi 

erőforrások fejlesztésére, az egyiket eszközként használva a másik fejlesztése érdekében.  

Cél az egyének és a társadalmi hálózatok megerősítése, a változásokhoz való 

alkalmazkodóképesség növelése.  Az új kihívásokra való reagálás (pl. a demográfiai 

„zsugorodáshoz” való alkalmazkodás) egyszerre követeli meg a versenyképes tudás és 

készségek elsajátítását, az innovációs potenciál növelését, a fizikai és mentális egészség 

megőrzését a megye lakosságának körében, miközben az ezekhez szükséges szervezeteket, 

intézményeket és együttműködési formákat is létre kell hozni, meg kell erősíteni, illetve meg 

kell újítani.  

 

A társadalmi folyamatok kibontakoztatása megvalósíthatatlan megfelelő térségi intézmények 

nélkül, melyek szorosan kapcsolódnak az oktatás- szakképzés – egyészség/életmód – 

felzárkóztatás - művelődés alrendszereihez. Ezek az intézmények a megye szintjéről a térségi 

sajátosságoknak megfelelő differenciáltsággal támogatandók. Ide tartoznak az előbbiekkel 

együtt kifejlesztendő szervezetek, pl. az új típusú, térségi szinten szerveződő 

településüzemeltetési rendszerek, a tájhasználat komplex céljainak megfelelően 

gazdálkodó integrált tájgondnoksági szervezetek. Idetartoznak továbbá a leszakadó 

társadalmi csoportok felzárkózását biztosító és a vállalkozói szférával szorosan 

együttműködni képes szervezetek, intézmények és finanszírozási formák is, melyek a 

felzárkóztatást szolgáló társadalmi innovációkat, kísérleti programokat kidolgozzák, 

megvalósítják, és tapasztalataik széles körű alkalmazását biztosítják. 

 

2.4. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei területfejlesztés térszerkezeti jellemzői 

A megyei szakképzés jövőbeni helyzetének meghatározásához, a felmerülő képzési igények 

megfogalmazásához, a megyei felsőoktatási és szakképzési rendszer esetleges átformálásához 

szükséges a megyei területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott 4+1 pólusú térség alapos 

ismerete, a térségek társadalmi-gazdasági helyzete, lehetőségeinek kiaknázásra irányuló 

jövőbeli fejlesztési elképzelések meghatározása, a térségek gazdasági súlyának 

diagnosztizálása. 
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2.4.1. A megyei területfejlesztés térszerkezeti összefüggésrendszere, keretei 

A megye jövőképhez illeszkedően – a megye társadalmi, gazdasági és környezeti adottságai 

és kihívásai illetve az azokra adható válaszok, a közigazgatási tradíciók, a táji-térszerkezeti 

kapcsolatok, a nagytérségi rendszerek várható alakulása és az együttműködési lehetőségek-

készségek alapján rajzódott ki az a négy funkcionálisan együttkezelendő, ún. funkcionális 

várostérség (FVT), mely a tervezési folyamat és a térségfejlesztés kereteit fő vonalakban 

meghatározza. A 4 fő területi cél mellett az ötödik területi cél (T.5.) a Tisza vízrendszerére 

és térségére (a Hármas-Körös térségét beleértve), mint térségi szervezőtengelyre irányul.  

 

2.4.2. Szolnok nagyváros- térség pozíciójának erősítése 

A szolnoki pólus térségi és gazdasági helyzetének fenntartásához, megerősítéséhez és 

dinamizálásához feltétlenül szükséges a budapesti régióhoz (az M4 kiépülése), illetve a M5 

folyosóra szerveződő dinamikusan illetve a M5 folyosóra szerveződő dinamikusan fejlődő 

tengelyhez való gyorsforgalmi közúti csatlakozás az M8- as Kecskemét- Szolnok közötti 

tervezett nyomvonalának kiépülése révén. Az ún. adaptív (alkalmazkodó) integrált 

vízgazdálkodás Tisza- térségi oktatási, kísérleti, K+F központjává válik a Szolnoki FVT a 

Közép- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatósággal, a főiskolával és a nagykörűi Tájközponttal 

szoros együttműködésben. Nagy hangsúlyt kapnak a kapcsolódó idegenforgalmi lehetőségek 

(konferenciák, intenzív tanfolyamok, szakemberképzések).  

 

A koncepcióban meghatározott szakképzési struktúrát is meghatározó prioritások 

� Közép- Alföldi gép- és járműipari klaszter/agglomeráció létrehozása (Szolnok- 

Törökszentmiklós- Martfű és vonzáskörzetük iparszerkezetének közös fejlesztése – 

telephelyfejlesztés, energiaellátás, inkubáció, helyi klaszterek, ismert márkák 

megerősítése, beszállítói hálózat erősítése, összehangolt szakképzés, kecskeméti 

gép-és járműiparral közös klaszterszervezet létrehozása, arculathoz illeszkedő 

KKV- ék támogatása, beszállítói program, K+F+I tevékenység támogatása 

összehangolt közép- és felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, élelmiszeripari 

fejlesztések összehangolása, egyeztetett térségi marketing, koordinált turisztikai 

fejlesztések ehhez képzések biztosítása. 
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2.4.3. Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdasági diverzifikáció a 
Jászságban 

A Jászság északi része a megye legdinamikusabb ipari térsége, itt termelődik meg a megyei 

GDP jelentős része, és foglalkoztatási szempontból is kiemelkedő jelentőségű. A Jászság és a 

megye elemi érdeke, hogy ezt az egyensúlytalanságot kiigazítsa, mivel ez hosszabbtávon a 

nemzetközi tőke döntéseire is visszahatnak. Ezt szolgálja a városiasság erősítésének és a 

gazdaság diverzifikálásának egymással szorosan összefüggő célrendszere. Ebben a város-

hálózatban a vidéki településeknek alapvetően a város-vidék kapcsolat keretében a városok 

számára nyújtandó „vidékszolgáltatásokat”(pl. helyi piacok, közétkeztetés ellátása, 

rekreáció, megújuló energia, természeti területek), továbbá a magas szintű helyi ellátást 

biztosító szolgáltatásokat és a helyi mezőgazdasági termékekhez kapcsolódó kisléptékű 

feldolgozó kapacitásokat szükséges erősíteni (mezőgazdaság és kapcsolódó feldolgozás, 

rekreáció, ökológiai szolgáltatások, tájfenntartás, lakossági szolgáltatások). A gazdaság 

diverzifikálása egyrészt ágazati, másrészt vállalkozási struktúra tekintetében értendő. 

 Ágazati tekintetben kiemelt jelentősége van a szolgáltató szektor bővítésének, ami az 

életminőséget, a fenntarthatóságot és a foglalkoztatást egyidejűleg képes javítani.  Kiemelten 

támogatandók azok kisléptékű, innovatív szolgáltatások, amelyek piaci résekre 

szerveződnek, kevés befektetést igényelnek, viszont munkahelyeket hoznak létre.  Stratégiai 

szempontból különösen értékesek a nagy foglalkoztatók, illetve azok jelentősebb jövedelmű 

foglalkoztatottjai számára vonzó szolgáltatások.  

 

Másik kiemelten támogatandó szegmens a térség arculatához illeszkedő elsődlegesen termelő 

profilú, illetve a termelést és szolgáltatást kombináló mikro- és kisvállalkozások. A 

vállalkozások képesek a megyehatáron túlnyúló elektro-info-kom regionális gazdasági 

arculatot erősíteni. A mikro- kis- és középvállalkozások hálózatba szerveződve és a 

multinacionális tőkével együttműködést keresve segíthetik elő az innovációs kapacitás és a 

megfelelő képzési kapacitás kiépülését e téren is egy tartós építkezési folyamatot generálva. 

 

A koncepcióban meghatározott szakképzési struktúrát is meghatározó prioritások 

� Elektro-info-kom ágazat térségi beágyazódásának megerősítése, telephelyvonzó 

képesség kialakítása (térség iparának összehangolt fejlesztése: telephely-fejlesztés, 

inkubáció, helyi klaszterek, ismert márkák megerősítése, beszállítói hálózat erősítése, 

kapcsolódó műszaki képzés, arculatba illeszkedő KKV-k kiemelt támogatása, 

kapcsolódó és háttérszolgáltatások, e-hulladék újrahasznosítás kiemelt támogatása, 

helyi igényekhez igazodó közép- és felsőfokú szakképzés kialakítása. 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

39 | oldal 
 

2.4.4. Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli 
mezővárosi térségben 

Az M4-es menti településeken a térségi feldolgozóipar és az agrár-élelmiszeripari, zöldipari 

feldolgozás és logisztika nagyobb fokú koncentrációjának kialakulására van lehetőség.  

Fontos kitörési pont a térség zöld-gazdasági térséggé fejlesztése. Karcag-Kunmadaras 

térségében a hulladék-újrahasznosításra és megújuló energiára épülő zöldipar (tiszafüredi 

és karcagi lerakókra alapozva). A Karcagon elindult ökopark fejlesztés folytatása mellett a 

diverzifikált hasznosítása (mezőgazdaság, halgazdaság, megújuló energia, extrémsport park, 

stb.) egyúttal jelentős foglalkoztatási lehetőség. Karcagon a mezőgazdasági K+F, a 

felsőfokú oktatás-képzés, a térségi szerepű intézményi-szolgáltató funkciók kiemelt 

fejlesztése, a belváros funkciógazdagságának, iskolavárosi szerepének megerősítése a cél. A 

térség jövőbeni fejlődésében fontos szerep juthat a Tiszafüredi kistérségben kialakítandó 

szabad vállalkozási zónának.  A térség turisztikájának alapvető szervezőelemévé fejlesztendő 

a Tisza vízrendszere, melynek zászlóshajója a Tisza-tó, fő tengelye a Tisza, de hozzá tartozik 

a Hármas-Körös és a Hortobágy-Berettyó. A megye legnagyobb vonzerejű gyógyfürdője 

Berekfürdő gyógyászati-wellness vonzerejének alapvetően minőségi irányba történő 

továbbfejlesztése, melyhez kapcsolódhat Kisújszállás és Karcag fürdője is.  

 

A koncepcióban meghatározott szakképzési struktúrát is meghatározó prioritások 

• Tiszántúl nagytérségi integrációja és az M4-es menti gazdaság összehangolt 

fejlesztése (elérhetőség fejlesztése, M4 menti települések meglévő telephelyeinek 

fejlesztése, barnamezős területek rekultivációja, újrahasznosítása, iparvasúti 

elérhetőség, közös térségmarketing, sajátos arculatok kibontakoztatása, üzleti 

szolgáltatások erősítése, szállítási és közlekedési elérhetőségük javítása, szabad 

vállalkozási zóna lehetőségeinek hasznosítása, egységes telephely kínálat) 

• Térség zöldgazdasági arculatának megerősítése (Karcagi ökopark továbbfejlesztése, 

Kunmadarasi repülőtér komplex környezeti és táj rehabilitációja és 

újrahasznosítása szociális foglalkoztatási programmal integráltan, zártrendszerű 

0-hulladékkibocsátású agrár-terméklánc KKV-k ösztönzése, tájspecifikus 

agrárium és élelmiszer- gazdaság, erdősítési-tájfásítási foglalkoztatási programok, 

zöldipari mikrovállalkozások és KKV-k, oktatás-képzés, vásárok-konferenciák, 

kiürült városi intézmények zöldipari inkubátorházzá, továbbképző központtá 

fejlesztése,infrastruktúrával ellátott, részben betelepült gazdasági területek 
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elérhetőségének, telephelyvonzó képességének megerősítése, arculatépítése, 

önfenntartó tanyák, alulhasznosított gazdasági területek extenzívebb hasznosítása) 

• Városhálózat differenciált, munkamegosztásra épülő újraszervezése (Karcag 

térszervező szerepének komplex megerősítése: felső és középfokú oktatási kulturális 

központszerep, vonzó iskolaváros karakter) 

 

2.4.5. Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének javítása 

A Körös menti térség keleti felét a Békés felé húzó nagyhatárú Mezőtúr és Túrkeve, 

valamint a belőlük kivált egykori tanyaközpontok település együttesei alkotják, míg a 

Tiszazug a Körös torkolat egykori ártere által uralt, kis- és aprófalvas térség.  Az egykori 

tanyaközpontokat (Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék) is érintő tanyaprogramnak itt kiemelt 

jelentősége van. Mezőtúr közép- és felsőfokú iskolavárosi karakterének megerősítése, és 

vidékfejlesztési irányú profilírozása már középtávon megvalósítandó. Az M44 Kecskemét-

Tiszazug viszonylatban a dinamikus makro regionális gazdasági fejlődési tengellyel való 

szorosabb együttműködés lehetőségét biztosítaná a térségnek. Ez nem csupán az ipari mikro- 

és kisvállalkozások számára jelent bővülési lehetőséget, de a térség igényesebb 

mezőgazdasági termékeit is könnyebb lesz eljuttatni a jobb fizetőképességű piacok felé.  

A koncepcióban meghatározott szakképzési struktúrát is meghatározó prioritások 

• Nagytérségi kapcsolatokban rejlő gazdaságfejlesztési potenciál megerősítése 

(Mezőtúri és Kunszentmártoni ipari parkok telephelyvonzó képességének megerősítése: 

közös marketing, Kunszentmártoni ipari park autóipari beszállítói arculat erősítése, 

Mezőtúr: iparvágány építése; Tiszazug és Körös mente nagytérségi integrációja, 

elérhetőség javítása) 

• Körösmente-Tiszazug értékeiben rejlő jövedelemtermelő képesség növelése 

(Cserkeszőlő község funkcióbővítő- szerkezetalakító, arculaterősítő fejlesztése, 

Mezőtúr komplex mezővárosi kultúra és gazdaság erősítése) 

• Mezőtúr Szarvas és Szentes oktatási-szakképzési funkciói és iskolaváros-szerepük 

összehangolt fejlesztése (városok felső és középfokú oktatási-szakképzési 

kínálatának összehangolása, korszerűsítése, Mezőtúr: kulturális-  sport-szabadidős 

kínálatok, kollégiumok szolgáltatási színvonalának fejlesztése, vonzó iskolaváros 

karakterek erősítése, elérhetőségük javítása, eszközváltó csomópontok 

funkcióbővítő-arculaterősítő fejlesztése, közös programok, rendezvények, nyári 

gyakorlatok) 
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• Mezőtúr térszervező szerepének komplex megerősítése (három megyére kiterjedő 

szilikátipari összefogás felépítése, Mezőtúr mezőgazdasági piacközpont és szervező 

szerepének erősítése, vidékfejlesztési közép- és felsőfokú oktatási bázis, 

tudásközpont létrehozása) 

• Kunszentmárton, Tiszaföldvár és Mezőtúr funkcionális térségek összehangolt 

település-üzemeltetés és tájgondnoksági szervezetének felépítése (foglalkoztatási és 

szolgáltatási központok, tájrendezés- és fenntartás, tanyafejlesztési programok) 

 

2.4.6. Tisza-menti „ökosztráda” alrendszereinek kiépítése 

Az „ökosztráda”, amely a folyómedret, a hullámteret, a védműveket és a mentett oldali ún. 

újholocén medret (meanderövet) foglalja magában, mely a mentett oldali komplex „ártéri” 

tájgazdálkodási kezdeményezések elsődleges célterülete, természetes víztározási 

lehetőségek és az érzékeny természeti területek mozaikos zónája, mint ilyen térszerkezeti és 

sajátos gazdálkodási egység, amelyben az adottság-gazdálkodás újraépíthető. 

 

A koncepcióban meghatározott szakképzési struktúrát is meghatározó prioritások 

• Integrált, adaptív térségi vízgazdálkodásra épülő összehangolt árvízvédelem és 

tájgazdálkodás, mintaprojektek, a táji diverzitást és a turisztikai vonzerőt növelő 

fejlesztések megvalósítása 

• Teljes halgazdálkodási vertikum felépítése (összehangolt komplex agrár-

élelmiszeripari program megvalósítása) 

• Szociális fókuszú integrált tájgazdálkodás ösztönzése a Tisza menti 

kistelepülésekben (munka intenzív, jelentős foglalkoztatási képességű gazdálkodási 

formák kialakítása, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó élelmiszer- és 

nyersanyagtermelés, extenzív gyümölcstermesztés, ártéri gazdálkodás, legeltető 

állattartás, erdőgazdálkodás, megújuló energiaforrás-termelés, az önfenntartás 

irányába mutató ellátórendszerek kiépítése) 
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3. A Gál Ferenc Főiskola innovatív, vidéki, egyházi fenntartású 

vidék- és térségfejlesztési oktatási centrum létesítésének 

koncepciója, működtetésének stratégiai irányai, feladatai 

 

3.1. A Gál Ferenc Főiskola innovatív, vidéki, egyházi fenntartású Vidék- és 
Térségfejlesztési Oktatási Centrum középtávú működését meghatározó 
fejlesztéspolitikai környezet 

A tervezett Vidék- és Térségfejlesztési Oktatási Centrum működésére középtávon jelentős 

hatással lesznek a hazai stratégiai tervezési irányvonalak, ill. az Európai Unió következő, 

2014-2020 közötti tervezési időszakát megalapozó fejlesztési elképzelések, ill. az ezek 

megvalósítását szolgáló hazai operatív programok. A következő fejezet a teljesség igény 

nélkül foglalja össze az egyes dokumentumok fő tartalmi elemeit. A dokumentumok tervezési 

fázisban vannak, nem tekinthetők végleges, elfogadott változatnak, így az elemzés az aktuális 

állapotot tükrözi. (a verziószámot és/vagy a dokumentum keltezését az egyes elemzéseknél 

tüntettük fel). 

Az elemzés a következő dokumentumokra terjed ki: 

• 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása – 

Szakpolitikai stratégia 

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

• Nemzeti Vidékstratégia 2014-2020 

• Vidékfejlesztési Program (VP) 

 

3.1.1. A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek 
megalapozása 1 

A stratégia a 2014-2020-as uniós programozási időszak képzési és foglalkoztatáspolitikai 

intézkedéseinek megalapozása céljából készült. Az egyes Operatív Programok részletes 

helyzetelemezést nem tartalmaznak, ezért az ezekben tervezett foglalkoztatás növelését célzó 

fejlesztéseket, intézkedéseket a tervezési és stratégiai dokumentumok alapozzák meg. A 

dokumentum alapvetően a munkaerő-kínálat fejlesztését célzó eszközökre, beavatkozási 

területekre tesz javaslatokat. 
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Magyarország az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott célokkal összhangban, azokhoz 

kapcsolódóan 2020-ra a 20 és 64 éves népesség foglalkoztatási rátájának 75%-ra emelését 

kívánja elérni. A cél elérése érdekében döntő jelentőségű az alacsony iskolai végzettségűek, 

kisgyermeket nevelők, idősebb korcsoportok, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásnak 

elősegítése, munkaerő-piacra történő belépésnek támogatása.  A dokumentumban a középtávú 

stratégiai célhoz igazodva, a munkaerő-piacot érintő folyamatok, kihívások, erősségek 

várható trendek áttekintését követően az alábbi prioritásokat határozták meg: 

• A munkaerő-piaci belépés segítése 

• A fiatalok munkaerő-piaci integrációja 

• Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés támogatásával 

és fejlesztésével 

• A munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése 

• Szociális gazdaság és a non-profit foglalkoztatási programok támogatása 

A prioritásokhoz kapcsolódó tervezett beavatkozási területeket, intézkedéséket foglalja össze 

a következő táblázat: 

Prioritás Beavatkozási területek, intézkedések 

 

A munkaerő-pici belépés 

segítése 

Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak 

foglalkoztathatóságának javítása (aktív munkaerő-piaci 

eszközök) 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetének fejlesztése és 

az általa nyújtott, vagy beszerzett szolgáltatások minőségének 

javítása 

Munkaerő-piaci belépést segítő célzott támogatások, 

foglalkoztatási kezdeményezések (kiemelt célcsoportok: 

képesítés nélküli munkakörben dolgozó munkavállalók, 

foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők, 

közfoglalkoztatásból kikerülők, 55 év feletti alacsony iskolai 

végzettségű álláskeresők, 25 feletti pályakezdők, speciális 

munkakörmegosztásban résztvevő fiatalok és idősek) 

A fiatalok munkaerő-

piaci 

integrációja 

Ifjúsági Garanciához2 kapcsolódó támogatások és 

szolgáltatások (aktív eszközök, gyakornoki program, 

vállalkozóvá válás támogatása, non-profit szervezetek fiatalokat 
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Prioritás Beavatkozási területek, intézkedések 

 

segítő programjainak támogatása) 

Az egész életen át tartó 

tanulás ösztönzése a 

szakképzés 

és felnőttképzés 

támogatásával 

és fejlesztésével 

A szakképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztésnek 

támogatása (szakképzés és a gazdaság összekapcsolása, 

szakképzés minőségének javítása, tartalmi módszertani 

fejlesztések, szakképzés hatékonyságának növelése) 

Az egész életen át tartó tanulás támogatása felnőttképzési 

programok támogatásán keresztül, valamint a felnőttképzés 

intézményrendszerének fejlesztése (kiemelt célcsoportok: 

alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, cél, 

kulcskompetenciák fejlesztése) 

A munkaerő-piaci 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

A munkahelyi rugalmasság ösztönzése, a munka és a magánélet 

összehangolásának elősegítése, a kisgyermekes nők 

foglalkoztatásának támogatása (rugalmas foglalkoztatás 

ösztönzése+kisgyermekek rugalmas napközbeni ellátásának 

fejlesztése) 

A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése (a be nem jelentett 

munkavállalás elleni küzdelem, munkaegészségügy és 

munkabiztonság fejlesztése, szociális partnerek programjainak 

támogatása 

Szociális gazdaság és a 

non-profit foglalkoztatási 

programok támogatása 

Társadalmi vállalkozások támogatása, nem állalmi szervezetek 

komplex foglalkoztatási programjainak és a 

tranzitfoglalkoztatási programok támogatása (munkaerő-piaci 

kereslethez jobban igazodó programok támogatása) 

 

5. táblázat: A prioritásokhoz kapcsolódó tervezett beavatkozási területek 
 

3.1.2. GINOP – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program3 

 

Az elemzés a 2014-2020-as tervezési időszak Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Programja prioritási tengelyinek és specifikus céljainak rövid áttekintését tartalmazza. 

Az Operatív Program egyik legfontosabb célkitűzése a hazai foglalkoztatás növelése, az 

Európai 2020 Stratégiával összhangban a 20 és 64 év közötti népesség foglalkoztatási 
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rátájának 75%-ra emelése. Ehhez kapcsolódóan további célként jelenik meg a 

dokumentumban az ország innovációs képességének és kapacitásainak, és az ipari és 

szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A fő célok mentén az alábbi öt beavatkozási 

területre koncentrálódnak a költségvetési és tervezési időszakban rendelkezésre álló források 

(specifikus célok): 

 

• foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés 

• vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és 

térségek versenyképességének fejlesztése 

• K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése 

• integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs 

Technológiai szektor fejlesztése 

• alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés, a környezet 

megőrzése és védelme, az erőforrás hatékonyság növelésének elősegítése. 

 

A GINOP, az EU 2020 célkitűzésekkel, és a Nemzeti Reformprogramban megfogalmazott 

célkitűzésekkel összhangban, illeszkedve az EU tematikus célokhoz hét prioritási tengelyt 

nevez meg. A prioritási tengelyeket és az ezen belül tervezett specifikus célokat, 

intézkedéseket a következő táblázat szemlélteti: 
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Prioritások Specifikus célkitűzések Intézkedések Tartalom 

 

Vállalkozások 

versenyképességének 

javítása és 

foglalkoztatásának 

ösztönzése 

Vállalkozói környezet és kultúra 

fejlesztése 

Támogató üzleti 

környezet fejlesztése 

Üzleti, vállalkozói infrastruktúra 

fejlesztése,  

vállalkozói együttműködések 

ösztönzése, üzleti, vállalkozói készségek 

fejlesztése 

Kiemelt ágazatokba, térségekbe 

és célcsoportokba tartozó 

vállalkozások 

növekedési potenciáljának javítása 

 

Kiemelt ágazatok innováció 

és versenyképesség orientált 

komplex gazdaságfejlesztési 

programjai 

Beszállítói vállalkozások fejlesztése,  

Jelentős növekedési potenciállal 

rendelkező ágazok 

Kiemelt térségek 

gazdaságfejlesztési 

programjai 

Kiemelt növekedési zónák, szabad 

vállalkozási zónák,  

Balatoni térség gazdaságfejlesztése  

Kiemelt vállalkozói 

célcsoportok differenciált 

gazdaságfejlesztése 

Vállalkozások életszakasz, ill. 

élethelyzet szerinti fejlesztése 

Vállalkozások foglalkoztatásának 

ösztönzése 

 

Vállalkozások 

foglalkoztatás orientált 

fejlesztései 

Munkahelyteremtés és megőrzést célzó 

intézkedések, munkakörülmények 

fejlesztése  

munkavállalói képességek fejlesztése 

esélyegyenlőségi célcsoportok 
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Prioritások Specifikus célkitűzések Intézkedések Tartalom 

foglalkoztatását elősegítő fejlesztések 

társadalmi célú vállalkozások fejlesztése 

szociális gazdaság fejlesztése 

szociális vállalatok, védett szervezetek 

támogatása 

Tudásgazdaság fejlesztése 

Tudásfelhasználás segítése 
Vállalati K+F+I tevékenység 

támogatása 

Vállatok önálló K+F+I tevékenységének 

támogatása,  

Tudás-és technológia intenzív 

vállalkozások piacképes termékek 

létrehozása érdekében kedvező piaci 

környezet megteremtése 

A tudásáramlás erősítése 

Stratégiai K+F+I 

együttműködések és 

kezdeményezések 

Együttműködésekben végzett K+F+I 

projektek támogatás, K+F 

Versenyképesség és Kiválósági 

Szerződések integrált projektek és 

társadalmi / globális problémák 

megoldására, ipari kutatóközpontok 

kialakítása  

Tudásbázisok megerősítése 
Kutatóintézeti kiválóság és 

nemzetközi együttműködések 

Kutatóintézeti kiválósági központok, 

kutató központok infrastruktúra 
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Prioritások Specifikus célkitűzések Intézkedések Tartalom 

fejlesztése, nemzetközi K+F kapcsolatok 

fejlesztése  

Infokommunikációs 

fejlesztések 

 

Versenyképes IKT szektor fejlesztése 
Versenyképes IKT szektor 

fejlesztése 

Infokommunikációs területi innovációs 

és termékesítő tevékenységének 

fejlesztése  

Digitális gazdaság fejlődésének 

előmozdítása 

Digitális gazdaság 

fejlődésének előmozdítása 

Vállalkozások IKT alkalmazásokkal és 

eszközökkel való ellátottságának 

javítása, az elektronikus, felhőalapú 

szolgáltatások igénybevételének 

növelése.  

Elektronikus közigazgatás és állami 

informatikai fejlesztések 

 Elektronikus közigazgatás és 

állami informatikai 

fejlesztések 

Kormányzat és közigazgatás stabil, 

korszerű informatikai hátterének 

kialakításának támogatás  

Infokommunikációs ismeretek, 

készségek növelése 

Infokommunikációs 

ismeretek és készségek 

fejlesztése 

Felnőtt lakosság digitális jártasságának 

fejlesztése  

Szélessávú infrastruktúra és hálózatok 

fejlesztése 

A szélessávú infrastruktúra és 

hálózatok fejlesztése 

A hazai szélessávú infrastruktúra és 

hálózatok, azok kapacitása az ország 

valamennyi településén alkalmas legyen 

széles sávú adatközlésre.  
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Prioritások Specifikus célkitűzések Intézkedések Tartalom 

Természeti és kulturális 

erőforrások megőrzése, az 

örökségi helyszínek 

hasznosításán és az 

energiahatékonyság 

növelésén 

keresztül 

 

Kulturális és természeti örökségek 

védelme és hasznosítása 

Kulturális és természeti 

örökségek turisztikai 

hasznosítása 

A Közép-Magyarországi Régióban a 

természeti és kulturális örökségek 

védelme és hasznosítása, turisztikai célú 

fejlesztések, a fenntartásuk energia és 

erőforrás hatékony megoldás a 

vállalkozások szintjén  

Balaton turisztikai célú fejlesztése a 

kulturális és természeti örökségekre 

alapozva 

A Balaton adottságainak 

turisztikai célú hasznosítása 

A Balaton térségében a természeti és 

kulturális örökségek védelme és 

hasznosítása, turisztikai célú 

fejlesztések, a fenntartásuk energia és 

erőforrás hatékony megoldás a 

vállalkozások szintjén  

Vállalkozások megújuló energia 

felhasználását és energiahatékonyság-

növelését célzó fejlesztéseinek 

támogatása 

Vállalkozások megújuló 

energia felhasználását és 

energiahatékonyság-

növelését célzó 

fejlesztéseinek támogatása 

Megújuló energia felhasználás és az 

energia hatékonyság növelése a 

gazdasági szektorban. (biomassza és 

geotermikus energia hasznosítás 

ösztönzése  

Vállalkozások erőforrás 

hatékonyság-növelését célzó 

fejlesztéseinek támogatása 

Hulladék újra/hasznosítás elősegítése  
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Prioritások Specifikus célkitűzések Intézkedések Tartalom 

A foglalkoztatás 

ösztönzése 

és a vállalati 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

A munkanélküliek és inaktívak 

munkába állásának ösztönzése és 

támogatása 

Munkaerő-piaci belépés 

segítése 

Munkaerő-kínálat mennyiségi és 

minőségi növelése a foglalkoztatási 

szempontból hátrányos helyzetűek 

munkára ösztönzésével és 

foglalkoztathatóságának növelésével 

A munkaerő-piaci szolgáltatások 

hatékonyságának és minőségének 

javítása 

 

 

 

 

NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat) kapacitásának fejlesztése, 

szolgáltatások személyre szabása, 

célzottság növelése 

A fiatalok tartós munkaerő-piaci 

integrációjának segítése 

Fiatalok (15-24 évesek) 

munkaerő-piaci integrációja 

Azon 15-24 éves nem foglalkoztatott 

fiatalok munkába állásának illetve 

elhelyezkedéshez szükséges 

képzettséghez jutásának segítése, akik 

nem vesznek részt 

szakképzésben/nappali oktatásban  

Hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása és a 

szociális gazdaság fejlesztése 

Szociális gazdaság és non-

profit foglalkoztatási 

programok támogatása 

Szociális gazdaságból a nyílt munkaerő 

piaci foglalkoztatásba, fenntartható 

munkalehetőségek teremtése, hátrányos 

helyzetű csoportok elhelyezkedését 

segítő helyi / innovatív 
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Prioritások Specifikus célkitűzések Intézkedések Tartalom 

kezdeményezések támogatása  

Az egész életen át tartó tanulás 

ösztönzése és támogatása 

 Egész életen át tartó tanulás 

ösztönzése a szak- és 

felnőttképzés támogatásával 

és fejlesztésével 

Felnőtt lakosság oktatásának ösztönzése, 

cél a munkaerő-piaci szempontból 

releváns készségek megszerzése 

A gazdaság igényeihez igazodó 

képzési intézményrendszer kialakítása 
 

Képzési kimenetek megfeleltetése a 

vállalkozások igényeinek a 

felnőttképzési intézményrendszer 

rugalmasságának növelésével 

A munkaerő versenyképességének 

javítása 

Munkaerő-piaci 

alkalmazkodóképesség 

fejlesztése 

Foglalkoztatás rugalmas módjainak 

terjesztése, jogszerű foglalkoztatás 

ösztönzése  

A vállalatok 

alkalmazkodóképességének javítása 
 

Működéshez igazított rugalmas 

munkaszervezési módszerek elsajátítása 

Pénzügyi eszközök és 

szolgáltatások fejlesztése 

Vállalkozások külső finanszírozáshoz 

való hozzáférésének javítása 

Pénzügyi eszközök 

hozzáférhetőségének javítása 

Képzési programok és támogatott 

források közvetítéséhez szükséges 

informatikai háttér kiépítésével 

megvalósuló fejlesztés  

Támogatásközvetítésben részt 

vevő pénzügyi közvetítők 

Pénzügyi közvetítői kapacitások 

fejlesztése képzési, tanácsadói 
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Prioritások Specifikus célkitűzések Intézkedések Tartalom 

fejlesztése programokkal, a közvetítéshez szükséges 

informatikai infrastruktúra kiépítése  

Vállalkozások külső finanszírozáshoz 

való hozzáférésének javítása kutatás, 

fejlesztés és technológiai innováció 

erősítése érdekében 

Pénzügyi eszközök 

hozzáférhetőségének javítása 

K+F+I projekteknél 

Jelentős K+F+I tevékenységet végzőm 

tudás- és technológia-

intenzívvállalkozások támogatása, 

kedvező piaci környezet megteremtése  

Vállalkozások és önkormányzatok 

külső finanszírozáshoz való 

hozzáférésének javítása megújuló 

energia felhasználásának ösztönzése és 

az energiahatékonyság növelése 

érdekében 

Pénzügyi eszközök 

hozzáférhetőségének javítása 

energetikai projekteknél 

Megújuló energia felhasználását és 

energiahatékonyság növelését támogatni  

Vállalkozások külső finanszírozáshoz 

való hozzáférésének javítása az 

infokommunikációs fejlesztések 

megvalósítása érdekében 

Pénzügyi eszközök 

hozzáférhetőségének javítása 

az IKT célú projekteknél 

Infokommunikációs fejlesztések 

pénzügyi támogatása 

Technikai segítségnyújtás 

Az operatív program műveleteinek 

eredményes és hatékony megvalósítása 

 

 

Program végrehajtási 

feladatok támogatása 

KSZ feladatai: OP-val kapcsolatos 

feladatok ellátása úgy, mint: módosítás, 

munkatervkészítés, javaslatok kezelése, 

támogatások kifizetése, projektzárással 
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Prioritások Specifikus célkitűzések Intézkedések Tartalom 

 kapcsolatos feladatok, helyszíni szemlék, 

ellenőrzések lebonyolítása, tájékoztatás 

és nyilvánosság  

Program-kommunikációs és 

partnerségi feladatok 

támogatása 

OP-val kapcsolatos eredmények 

kommunikációja, partnerek bevonása, 

kampányok szervezése, együttműködés 

erősítése  

Programértékelési és egyéb 

előkészítési feladatok 

támogatása 

OP végrehajtását érintő tanulmányok 

készítése, OP monitoring bizottságának 

működtetése  

Projektfejlesztési, gazdasági 

információ-szolgáltatási, 

tervezési környezet 

fejlesztése 

Projekt előkészítés, környezet 

fejlesztése, monitoring rendszer 

működtetése  

 

6. táblázat: A prioritási tengelyek és az ezen belül tervezett specifikus célok, intézkedések  
(Forrás: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020, (3.0 változat, 2013.szeptember 26.), Stratégiai Környezeti Vizsgálat, 

Deloitte Zrt. és Öko Zrt, 2013. november, 30-34 o.) 
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„A GINOP prioritásai és speciális céljai közvetlenül a foglalkoztatás szintjének javítását, a 

K+F ráfordítások növelését és részben a társadalmi felzárkózást segítik elő.” 4 Az Operatív 

Program a gazdaságfejlesztés részeként együtt kezeli az alacsony munkaerő-piaci részvétellel 

jellemezhető csoportokat célzó, a szociális gazdaság fejlesztését, a szak- és felnőttképzést 

érintő intézkedéseket, erősítve a gazdasági, foglalkoztatatási és a képzési fejlesztések közötti 

szinergikus hatást. A képzések esetében alapvetően fontos célként jelenik meg a gazdasági 

igényekhez, szükségletekhez rugalmasan igazodó, versenyképes tudást biztosító szak- és 

felnőttképzés kialakítása.  

 

3.1.3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)5 

 

Az ún. Partnerségi Megállapodás (PM) rögzíti, hogy a 2014-2020 között hazánkba érkező 

uniós fejlesztési források miként járulnak hozzá az Európa 2020 stratégiájának céljaihoz. Az 

átfogó nemzeti cél: „a fenntartható, magas hozzá adott értékű termelésre és a foglalkoztatás 

bővítésére épülő gazdasági növekedés elérése”. Önmagukban azonban a klasszikus 

gazdaságfejlesztési eszközök nem elegendőek e cél eléréséhez, hiszen ezek sikerességét 

nagyban meghatározzák az ún. strukturális tényezők. A legnagyobb lemaradás 

Magyarországon az „általános infrastruktúrában, a humán tőkében és az innovációs 

környezetben mutatható ki”, mely sorrend a lemaradás sorrendje is egyben.  

Tekintettel arra, hogy a gazdasági növekedés, valamint a szegénység és a társadalmi 

integrációs kihívások szoros kölcsönhatásban vannak, ezért a társadalmi integráció szintén 

kiemelt fejlesztési iránya a 2014-2020 közötti időszaknak. 

 

„A Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéséhez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a 

legeredményesebben hozzájárulni. Az EFOP a Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti 

prioritásában, azaz a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése, valamint a Jó 

Állam prioritásban foglaltakat valósítja meg az alábbi hét fő beavatkozási irányon 

keresztül”: 

 

1. a szegénység elleni küzdelem, 

2. a társadalmi kohézió erősítése (társadalmi aktivitás, antidiszkrimináció és esélyteremtés, 

aktív közösségek és fiatalok stb.), 

3. egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések, 
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4. a köznevelés minőségének fejlesztése kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás 

csökkentésére, 

5. felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, 

6. utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók 

körében és a kutatás-fejlesztésben, továbbá 

7. Jó Állam megerősítése. 

 

1. Magyarországon a szegénység az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma: 2011. évi 

adatok alapján a lakosság 31%-a érintett, mely 6,8%-kal magasabb, mint az Európai átlag. A 

gyermekszegénység – amellett, hogy kimutatható közvetlen kapcsolatban áll a szülők 

foglalkoztatottságával, az alacsony munkaerő-piaci aktivitással – a korai iskolaelhagyók 

arányának növekedésében, az alacsony iskolai végzettség újratermelődésében is szerepet 

játszik, s jelentős területi koncentrációt is mutat. Különösen kedvezőtlen helyzet jellemzi a 

roma népességet. „E kihívások határozzák meg az EFOP szegénység elleni küzdelemhez való 

hozzájárulását: a gyermekszegénység csökkentését, a mélyszegénységben élők, közte a romák 

felzárkózását, a szegregált élethelyzetek megszüntetését, valamint a hátrányos helyzetű 

emberek foglalkoztathatóságának növelését. A szegénységben élők számának csökkentését 

szolgálja továbbá a GINOP munkahelyek teremtésével, s a foglalkoztatás bővítésével.” 

 

2. A társadalmi kohézió erősítése, mint beavatkozási irány fő célja „a társadalmi aktivitás 

fokozása, a közösségépítés, a hátrányos megkülönböztetés és az előítéletek elleni küzdelem, a 

fiatalok, illetve az idősek támogatása, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának 

segítése, valamint a megváltozott munkaképességűek aktivitásának emelése rehabilitációs 

programokkal”. Mindezek révén biztosítható, hogy növekszik a társadalmi bizalom, az 

egymás iránti szolidaritás, továbbá a fiatalabb nemzedékek társadalmi szerepe is erősödhet. 

 

3. A gazdasági versenyképesség alapvető feltétele, hogy megfelelő képességgel rendelkező 

munkaerő álljon rendelkezésre, amely magában foglalja a munkaerő megfelelő egészségi 

állapotát is. Az egészségmegőrzés és egészségügyi fejlesztések közvetve és közvetlenül is 

hozzájárulnak a kedvezőtlen demográfiai, ill. gazdasági mutatók javulásához. 

 

4. A köznevelés minőségének fejlesztése beavatkozási terület kiemelt figyelmet fordít a 

korai iskolaelhagyás csökkentésére. „A tervezett beavatkozások a megelőzésre, a 

lemorzsolódást megelőző iskolai pedagógiai folyamatok megerősítésére és a korai 
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iskolaelhagyás csökkentésére, egyidejűleg a minőségi köznevelés kialakítására 

összpontosulnak, ahol kiemelt szerepet kap a pedagógusok szakmai fejlesztése, kiegészítve az 

infrastrukturális környezet javításával” 

 

5. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése és a kutatói utánpótlás 

megerősítése a 2005. óta csökkenő hallgatói létszám javítását szolgálja. A kedvezőtlen 

mennyiségi mutatók mellett a minőségi oldal is fejlesztésre szorul: a felsőoktatást jobban 

szükséges idomítani a munkaerőpiac valós igényeihez, megfelelően képzett szakemberek 

kibocsátásával. A K+F+I területén cél a személyi állomány bővítése, valamint a 

tudásközpontok generátor hatásának fokozása. 

 

6. Az utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben 

dolgozók körében beavatkozási irány az országosan egyenletesebb minőségi 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférést célozza. 

 

7. Jó Állam megerősítése beavatkozási irány a hatékonyabb és eredményesebb közigazgatást 

tűzi ki célul, mely kedvező környezetet jelent a gazdasági és társadalmi beruházások 

sikerességéhez. 

 

Az EFOP prognosztizálható pénzügyi kerete a Magyarországra jutó teljes uniós támogatás 

10,94%-a – ez 2013. évi árakon közel 741 milliárd Forint6 Ennek kb. 2/3-a ESZA-típusú, 1/3-

a ERFA-típusú forrás. Az EFOP az EU kohéziós politikája tematikus célkitűzései közül a 9. 

és 10. tematikus célt teljesen, az 1-es és 11-es célt részben fedi le. 

Mindezekkel összhangban az EFOP prioritási tengelyei a következők: 

1. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén (ERFA) 

2. Befogadó társadalom 

3. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 

4. Gyarapodó tudástőke 

5. Jó Állam 

6. Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködés 

7. Technikai segítségnyújtás 

 

A prioritási tengelyek, azok beruházási prioritásai és intézkedései kapcsolatát a következő 
táblázat foglalja össze:
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Prioritási tengely és 
forrás 

Beruházási prioritás Intézkedés címei 

1. Infrastrukturális 
beruházások a 
társadalmi 
befogadás területén  
(ERFA) 

- beruházás a nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába, az egészségi állapot 
egyenlőtlenségeinek csökkentésébe, 

- a rászoruló városi és falusi közösségek fizikai 
rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének 
támogatása.  

o A szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az 
önálló életkezdés segítése 

o A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és 
szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, 
új kapacitások létesítése 

2. Befogadó 
társadalom 
(ESZA) 

- aktív befogadás  
- a társadalom peremére szorult közösségek 

befogadása 
- a megfizethető, fenntartható és minőségi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása 
- a szociális gazdaság és vállalkozások 

ösztönzése valamint  
- közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési 

stratégiák 

o Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal 
o Mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált 

élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális 
beruházások 

o Közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható és 
megújulásra képes közösségekért, az aktív társadalmi 
szerepvállalás erősítésére 

o A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy 
veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása 

o Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése 
o Társadalmi együttélés erősítése (hátrányos helyzetűek, 

fogyatékos személyek, romák bevonása, esélyteremtés, 
antidiszkriminációs és multikulturális programok) 

o A gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása 
o Családok és idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek 

közötti együttműködésének támogatása, gyermekvállalás 
elősegítése 

o Gyermekszegénység csökkentése 
o területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok 
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Prioritási tengely és 
forrás 

Beruházási prioritás Intézkedés címei 

emberi erőforrást célzó beavatkozásai 
o mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, szegregált 

élethelyzetek felszámolásának segítése 
o a lakosság egészségtudatosságának növelése 
o a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások 

fejlesztése, illetve korai intervenció megerősítése 
o az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán 

erőforrás fejlesztése, életpályájának javítása, képzési 
rendszerek fejlesztése, dolgozói mobilitás 

o Hátrányenyhítés a szociális gazdaság eszközeivel 
3. Infrastrukturális 

beruházások a 
gyarapodó 
tudástőke 
érdekében 
(ERFA) 
 

- Beruházás az oktatásba, készségekbe és az 
egész életen át tartó tanulásba oktatási és 
képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 

o A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése 

4. Gyarapodó 
tudástőke 
(ESZA) 

- a korai iskolaelhagyók számának csökkentése 
és a minőségi oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés ösztönzése mind a koragyermekkori 
nevelésben, mind a köznevelésben, 

- a felsőfokú oktatás minőségének, 
hatékonyságának és hozzáférhetőségének 
javítása az oktatásban való részvétel növelése és 
a végzettségi szintek emelése érdekében, 
továbbá a kutatás, a technológiai fejlődés és az 

o A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való 
hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése 

o A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem 
formális és informális tanulási formákon keresztül 

o A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a 
felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának 
emelése által 

o Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban 
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Prioritási tengely és 
forrás 

Beruházási prioritás Intézkedés címei 

innováció ösztönzése posztgraduális képzések 
kidolgozása, kutatói képzési programok, 
valamint a felsőoktatási intézmények, kutató- és 
technológiai központok és vállalkozások közötti 
hálózatépítő tevékenységek és partnerségek 
révén. 

5. Jó Állam  
(ESZA) 

- A közigazgatási szervek és közszolgálatok 
intézményi kapacitásának és hatékonyságának 
növelésébe történő beruházások, amelyek célja 
a reformok, a jobb szabályozás és a 
felelősségteljes kormányzás megvalósítása 

o Adminisztratív terhek komplex csökkentése és átláthatóság 
növelése 

o Rugalmas, jó reagáló képességű közigazgatás kialakítása 
A közigazgatás személyi állományának fejlesztése 

o Közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, az állam szolgáltató 
jellegének erősítése 

o Az igazságügyi kapacitások fejlesztése és igazságszolgáltatás 
korszerűsítése 

6. Helyi stratégiák 
végrehajtása, 
társadalmi 
innováció és 
transznacionális 
együttműködés 
(ESZA) 

- közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési 
stratégiák 

- a befogadó társadalom és a gyarapodó tudástőke 
elnevezésű prioritások tengelyek által lefedett 
beruházási prioritások 

o Területi hátrányok megelőzése, az egymást erősítő, 
elmaradottságot konzerváló folyamatok megtörése 

o Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 

7. Technikai 
segítségnyújtás 

-  o Az operatív program technikai-adminisztratív lebonyolítása 

 
7. táblázat: A prioritási tengelyek, és azok beruházási prioritásainak és intézkedéseinak kapcsolatát 
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3.1.4. A Nemzeti Vidékstratégia 2012-20207 

 

„A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki Magyarország egészének megújítását tűzi ki célul, ezért a 

természeti értékek és a környezet védelmére, a természeti erőforrások fenntartható 

hasznosítására alapozva határozza meg az agrár-és élelmiszergazdaságra, valamint a 

vidékfejlesztésre vonatkozó tennivalókat. Legfontosabb területei a foglalkoztatás növekedése, 

a kiegyensúlyozott és sokszínű mező- és erdőgazdálkodás, termelési szerkezet, a helyi 

élelmiszertermelés és élelmiszerpiacok helyreállítása, a helyi energiatermelés, a vidék helyi 

közösségeinek megerősödése, a népesedési mutatók javulása és a természeti rendszerek, a 

biológiai sokféleség megőrzése.” 

 

A vidékfejlesztés csakis átfogó megközelítésben, az ágazati szemlélet helyett a szakterületek 

közötti együttműködés közös stratégiai keretében értelmezhető és ad válaszokat a vidék 

átfogó javítására. 

Tekintettel azonban a Nemzeti Vidékstratégia ágazatköziségére és jelen a tanulmány céljaira, 

a dokumentumelemzés fókuszában főként a Stratégia foglalkoztatási és közösségfejlesztési 

aspektusai állnak. 

 

A Magyarországra jellemző népesedési válság különösen kedvezőtlenül érinti a vidéki 

népességet: kritikus a lakosság elöregedése, a gazdatársadalomnak nincs utánpótlása, 

ugyanakkor igen magas az inaktív népesség aránya, továbbá a mélyszegénységgel érintettek 

2/3-a vidéken él. A vidéki települések közösségi és gazdasági megújulása a helyi 

erőforrásokra építve lehet hatékony, ezért a lokalizáció hangsúlyozása a vidékpolitika egyik 

fontos pillére. A falvak gazdasági létalapját egy a jelenleginél kiegyensúlyozottabb város-

vidék kapcsolatrendszerre alapozva lehet újra megteremteni. Az információs társadalom által 

támasztott elvárásoknak a magyar vidék az ún. „hagyományalapú tudástársadalom” 

kialakításával felelhet meg, mely az információs technológiát a vidéki élet, a vidéki munka 

megkönnyítésének szolgálatába állítja, s nem az életforma megváltoztatására törekszik. 

 

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) folyamatosan változóban van. A jelentős 

forrást – az unió költségvetésének több mint 40%-át – kitevő KAP–pal szemben formálódik 

az az elvárás, hogy ne csak pusztán termelési funkciót töltsön be, hanem vállaljon fel 

környezeti, társadalmi és foglalkoztatási feladatokat is.  
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Így a jelenleg körvonalazódó többfunkciós európai agrármodell 3 fő célt fogalmaz meg: (1) 

életképes élelmiszertermelés, (2) fenntartható gazdálkodás, (3) kiegyensúlyozott területi 

fejlődés. 

 

A vidékstratégia jövőképében egy olyan életképes, sokszínű, több lábon álló mezőgazdaság 

szerepel, mely alkalmazkodik a helyi adottságokhoz, tradíciókhoz, az egyéni/családi kis- és 

középbirtokra épül, s alaptevékenységében is növeli a foglalkoztatást, de rugalmassága 

alkalmassá teszi kiegészítő tevékenységek végzésére is: az alapműködésen túlmenően a helyi 

kézművesség, az értékesítés/feldolgozás, vendéglátás/vidéki turizmus „tovább növelheti e 

vidék munkahelymegtartó kapacitását”. A piaci verseny fokozhatja a gazdák szövetkezési 

hajlandóságát, mely tovább növeli helyi gazdasági szerepüket, a helyi/regionális piacok 

fokozzák az egyes térségek gazdasági autonómiáját. A vidék képessé válik az 

önfoglalkoztatás és önellátás mértékének növelésére, a munka hasznának helyben tartására. 

Az erősödő egzisztenciák erősítik a helyi közösségeket és a civil szférát, erősödik a társadalmi 

szolidaritás, ill. a közösségek identitástudata. „Az életminőség javításának mindennapos 

eszközévé válik a falumegújítás és -fejlesztés, valamint a természeti és kulturális örökség 

védelme.” Az alapvető szolgáltatások elérhetővé válnak. Mindez „a vidéket vonzó lakhellyé 

és turisztikai célponttá teszi.” 

 

A Nemzeti Vidékstratégia célkitűzései: 

Átfogó cél: Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása. 

Horizontális szempontok: (1) Fenntarthatóság, (2) Területi és társadalmi kohézió, (3) Város-

vidék kapcsolatok 

Stratégiai célok: 

1. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése 

2. Sokszínű és életképes agrártermelés 

3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság 

4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése 

5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása 
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A 4. és 5. stratégiai célokra koncentrálva:  

Cél a vidéki térségek újjászervezése/megerősítése, a vidéki gazdaság több lábra állítása, a 

helyi adottságokra, sajátosságokra, erőforrásokra építő helyi gazdaságfejlesztési programok 

indítása.  

 

Különösen fontos a romák számára megélhetést és jövedelmet biztosító gazdasági 

tevékenységek létrehozása, a romák bevonása a mezőgazdasági munkavállalók közé. A 

kulturális örökség érték alapú fejlesztése, a turizmus, mint kitörési pont erősítése. 

További cél a vidékről történő elvándorlás megállítása, a fiatalok számára a helyben tartása, 

visszavonzása, fiatalok vidékre költözésének segítése. Cél, hogy a vidék korszerű lakóhely és 

életforma legyen, vidéken is egyenlő esélyekkel lehessen élni, tanulni, dolgozni, elérhetők 

legyenek az alapvető szolgáltatások, szerveződjenek újjá, erősödjenek meg a helyi 

közösségek. Fontos cél, hogy a fenntarthatóság, a tájgazdálkodás, az önfenntartó gazdálkodás, 

az egészségbarát táplálkozáskultúra, a táj- és helyismeret épüljön be az oktatásba, a 

szakoktatásba, biztosítottak legyenek a magas színvonalú szaktanácsadás, a bemutató 

gazdaságok, a közösségi gazdálkodás színterei.  

 

Stratégiai területek: 

• természeti erőforrások, környezet 
• agrár- és élelmiszergazdaság 
• vidéki gazdaság, vidéki közösségek 

 

A Stratégia alapján az átfogó célkitűzés megvalósulását a stratégiai célokat hét stratégiai 

területen megfogalmazott vidékstratégiai nemzeti programok és azokkal összefüggésben 

térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programok biztosítják. 
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9. ábra: Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása 
(Forrás: Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020, Vidékfejlesztési Minisztérium) 

 

A stratégiai területekhez illeszkedve a Vidékstratégiai Nemzeti Programok, ill. Térségi 

Komplex Vidékfejlesztési Nemzeti Programok – érvényesítve a vidék szűkebb és tágabb 

területi vetületeit – a következők: 

 

10. ábra: Nemzeti Vidékstratégia 2020 – Stratégiai területek 
(Forrás: Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020, Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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3.1.5. Vidékfejlesztési Program 2014-20208 (VP) 

 

A Vidékfejlesztési Program vidéki térségek társadalmi-gazdasági helyzetére, gazdasági 

jellemzőire vonatkozó legfontosabb megállapításai a következők: 

• 2012-ben Magyarország 10 millió lakosának alig fele (46,6%) élt az EU tipológia 

szerint vidéki régióban, 36%-a az ún. köztes régióban, 17,5%-a dominánsan városi 

térségben 

• A vidéki népesség aránya a tagállamok összehasonlításában a legmagasabbak közé 

tartozik 

• A vidék gazdasági fejlettsége jelentősen elmarad az uniós átlagtól, annak felét sem éri el 

(47%) 

• A vidéki területek foglalkoztatási rátája 52,4% volt, ez jóval az uniós átlag alatti 

(62,3%) 

• Az uniós átlaghoz képest alacsony hazánkban az önfoglalkoztatás, mindössze 11,4% 

• A vidéki területeken kiugróan magas a szegénységi ráta, 35,7% 

• Uniós átlagban kiugróan alacsony, az uniós átlag egyharmada a mezőgazdaság 

termelékenysége 

• Az ökológiai gazdálkodás aránya mindössze 1,1%, mely kevesebb, mint harmada az 

uniós átlagnak 

• A gazdaságok vezetői között lényegesen alacsonyabb a képesítéssel rendelkezők aránya, 

az uniós átlag közel fele 

• Az ágazat bruttó hozzáadott értéke szintén uniós átlag alatti 

• A szállodai férőhelyek 56,5%-a esik a vidéki területekre, ami kiugróan magas adat. 

 

A Programhoz kapcsolódó SWOT elemzés a következő területeket azonosítja (a táblázat csak 

a társadalmi/foglalkoztatási megállapításokat tartalmazza): 
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Erősségek Gyengeségek 
- Jelentős táji, (népi-)épített, tárgyi és 

szellemi örökség  
- A vidéki területek egészét lefedő helyi 

közösségi szervezetrendszer (HACS-ok) 
- Jelentős kapacitással rendelkező képzési 

és tudásátadást szolgáló kulturális és 
közösségi (különösen az IKSZT-k), 
vidéki intézményi háttér 
 

- Jelentős és tovább növekvő területi 
fejlettségi különbségek  

- Fiatalok és képzettek elvándorlása a 
vidéki területekről  

- Vidéki vállalkozások alacsony száma és 
jövedelmezősége  

- Helyi gazdaságfejlesztési és civil 
aktivitás hiánya  

- Alacsony foglalkoztatottság és 
jövedelemszint a vidéki térségekben  

- Az aktív korú inaktívak koncentrációja a 
vidéki területeken 

- Mélyülő és újratermelődő szegénység  
- Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

alacsony fokú integrációja  
- Vidék infrastruktúra ellátottsága, helyi 

alapvető szolgáltatások szintje alacsony  
- A szélessávú Internet hozzáférés az 

elmaradott vidéki területeken nem 
biztosított. A vidéki társadalom IKT 
használati szintje elmarad az átlagostól 

- Kulturális örökség eróziója, gazdasági és 
társadalmi potenciáljának 
kihasználatlansága 

Lehetőségek Veszélyek 
- Generációváltás a vidéki térségek 

gazdaságaiban 
- Növekvő igény a magasabb hozzáadott 

értékű, jobb minőségű termékek iránt 
- Helyi élelmiszerek és kézműves 

termékek iránti igény növekedése 
- Helyi adottságokra, értékekre alapozott 

turisztikai potenciál 
- A vidéki térségek potenciális 

lakóhelyként történő felértékelődése a 
magasan képzett városi fiatalok, az 
idősebb (nyugdíjas) korosztály, valamint 
a megélhetési, lakásfenntartási 
nehézségekkel küzdők körében 

- A vidéki helyi közösségi 
szervezetrendszerek és szolgáltatások 
szerepének felértékelődése 

- A helyi közösségek felelősségtudatának 
erősödése 

- Magasan képzettek elvándorlása 
- Migrációs vákuum erősödése 
- A hagyományos életforma eltűnése 
- A helyi kulturális örökség eróziója 

 
8. táblázat: A Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó SWOT elemzés 
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„A Vidékfejlesztési Program (VP) kidolgozása a Partnerségi Megállapodásban, azzal 

összefüggésben az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezetében, valamint 

a Nemzeti Vidékstratégiában rögzített nemzeti fejlesztéspolitikai stratégiai célkitűzésekből 

kiindulva, az EU 2020 stratégiában, illetve Közös Stratégiai Keret (KSK) rendelettervezetben 

rögzített kohéziós, valamint a Közös Agrárpolitikára és az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) vonatkozó agárpolitikai és vidékfejlesztési céljaihoz igazodva 

történik” 

 

Prioritások Fókuszterületek Tervezett intézkedési 
tartalom  * 

1. Prioritás: A tudásátadás és 
az innováció előmozdítása a 
mezőgazdaságban, az 
erdészetben és a vidéki 
térségekben  

Fókuszterület (1A)  

Az innováció, együttműködés 
és a tudásbázis fejlesztése a 
vidéki térségekben 

a vidéki térségekben 
működő innovációs és 
tudásbázisra alapozott 
szaktanácsadás fejlesztése 

Fókuszterület (1B)  

A kapcsolatok erősítése a 
mezőgazdaság, 
élelmiszertermelés és az 
erdészet, valamint a kutatás és az 
innováció között, beleértve a 
környezeti menedzsment és 
teljesítménynövelési célt 

 

Fókuszterület (1C)  

Az egész életen át tartó tanulás 
és a szakképzés előmozdítása a 
mezőgazdasági és az erdészeti 
ágazatban 

a tudástőke bővítése, az 
egész életen át tartó 
tanulás és szakképzés 
előmozdítása az 
agrárgazdasági 
(mezőgazdaság, erdészet, 
élelmiszeripar) 
vállalkozások gazdasági és 
környezeti 
teljesítményének javítása 
érdekében 

2. Prioritás: A gazdaságok 
életképességének és 
versenyképességének 
fokozása a mezőgazdasági 
termelés valamennyi típusa és 
valamennyi régióesetében, az 
innovatív mezőgazdasági 
technológiák és a fenntartható 
erdőgazdálkodás elősegítése 

Fókuszterület (2A) 

A mezőgazdasági üzemek 
gazdasági teljesítményének 
növelése és a szerkezetátalakítás 
és modernizáció ösztönzése, 
különös tekintettel a piaci 
részvétel és orientáció 
növelésére, valamint a 
mezőgazdasági diverzifikációra 
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Prioritások Fókuszterületek Tervezett intézkedési 
tartalom  * 

Fókuszterület (2B) 

Megfelelően képzett 
gazdálkodók mezőgazdasági 
ágazatba való belépésének és 
különösen a generációs 
megújulásnak az előmozdítása 

Fiatal gazdálkodó 
tematikus alprogram  

(előzetes képzés, kötelező 
továbbképzés, folyamatos 
mentorálás, 
farmgyakornoki program) 

3. Prioritás: Az 
élelmiszerláncok szervezése, 
ideértve a mezőgazdasági 
termékek feldolgozását és 
értékesítését, állatjólét, 
kockázatkezelés a 
mezőgazdaság terén történő 
előmozdítása 

Fókuszterület (3A) 

Az elsődleges termelők 
versenyképességének növelése 
az agrár-élelmiszerláncba való 
jobb integrálásuk által a 
minőségrendszereken keresztül, 
mezőgazdasági termékek 
hozzáadott értéke, helyi piacok 
és rövid ellátási láncokon 
keresztül folytatott promóció, 
termelői csoportok és 
szakmaközi szervezetek 

 

Fókuszterület (3B) 

A mezőgazdasági üzemekben 
megvalósuló kockázatkezelés és 
megelőzés támogatása 

 

4. Prioritás: A 
mezőgazdasággal és az 
erdészettel kapcsolatos 
ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és 
javítása 

Fókuszterület (4A) 

A biológiai sokféleségnek 
többek között a Natura 2000 
területeken, a természeti vagy 
más specifikus kényszerrel bíró 
területen és a jelentős természeti 
értéket képviselő gazdálkodás 
tekintetében történő 
helyreállítása, megőrzése és 
erősítése, valamint az európai 
tájak állapotának helyreállítása 
és megőrzése 

 

Fókuszterület (4B) 

A vízgazdálkodás javítása, 
beleértve a trágya és 
növényvédőszer-kezelést 

 

Fókuszterület (4C) 

A talajerózió megelőzése és a 
talajgazdálkodás javítása 

 

5. Prioritás: Az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása, 

Fókuszterület (5A)  

A mezőgazdaság általi 
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Prioritások Fókuszterületek Tervezett intézkedési 
tartalom  * 

valamint a karbonszegény és 
az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben ellenállóképes 
gazdaság irányába történő 
elmozdulás támogatása a 
mezőgazdasági, az 
élelmiszeripari és az erdészeti 
ágazatban 

vízfelhasználás hatékonyságának 
fokozása 

Fókuszterület (5B)  

A mezőgazdaság és az 
élelmiszer-feldolgozó iparág 
általi energiafelhasználás 
hatékonyságának fokozása  

 

Fókuszterület (5C)  

A megújuló energiaforrások, a 
melléktermékek, a hulladékok, a 
maradékanyagok és más, nem 
élelmiszer jellegű nyersanyagok 
biogazdasági célokra történő 
átadásának és felhasználásának 
megkönnyítése  

 

Fókuszterület (5D)  

A mezőgazdaságból származó 
üvegház gáz és ammónia 
kibocsátás csökkentése  

 

Fókuszterület (5E) 

A szén megőrzésének és 
megkötésének előmozdítása a 
mezőgazdaságban és az 
erdészetben 

 

6. Prioritás: A társadalmi 
befogadás előmozdítása, a 
szegénység csökkentése és a 
gazdasági fejlődés 
támogatása a vidéki 
térségekben 

Fókuszterület (6A)  

A diverzifikálás, a 
kisvállalkozások alapításának és 
fejlesztésének, valamint a 
munkahelyteremtés 
megkönnyítése  

- új foglalkoztatási formák 
támogatása a szegénység 
és a munkanélküliség 
kezelésére: társadalmi 
gazdaság stb.; 

- mélyszegénység 
kezelése és 
újratermelődésének 
mérséklése; 

- a vidéki lakosság 
életminőségét segítő, 
helyi gazdaságot 
ösztönző alapvető 
szolgáltatások, 
infrastruktúra biztosítása 
beleértve a szociális alap 
és kiegészítő 
szolgáltatásokat 

- gazdasági diverzifikáció, 
nem mezőgazdasági 
vállalkozások segítése, 

Fókuszterület (6B)  

A helyi fejlesztés előmozdítása 
a vidéki térségekben 

Fókuszterület (6C)  

Az információs és 
kommunikációs technológiák 
hozzáférhetőbbé tétele, 
használatuk előmozdítása, és 
minőségük javítása a vidéki 
térségekben  
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Prioritások Fókuszterületek Tervezett intézkedési 
tartalom  * 

önfoglalkoztatás 
fejlesztése, vállalkozóvá 
válás, ehhez 
kapcsolódóan a háztáji 
integráció és kapacitások 
kihasználása, helyi 
termék potenciál 
kihasználása közösségi 
helyi termék, megújuló 
energia kapacitások; 

- a vidéki területek 
sokszínű kulturális 
(szellemi)-, épített, 
valamint táji (természeti) 
örökségének értékőrző 
megújítása, hasznosítása; 

- a vidéki kulturális, 
közösségi és 
tudástranszferre szolgáló 
terek, szolgáltatások 
fejlesztése, IKT 
használat növelése 

- a vidéki épített-, 
valamint táji (természeti) 
örökség értékőrző 
megújítása, hasznosítása; 

- társadalmi befogadás 
előmozdítása, a roma 
integrációt elősegítő 
tevékenységek 
támogatása; 

- a társadalmi befogadás 
és kohézió elősegítése a 
kultúra eszközeivel, 
szociális-közösségi 
fejlesztésekkel 

* Nem teljes, a foglalkoztatás elősegítését, a vidék társadalmi felemelkedését előmozdító 

intézkedéseket tartalmazza. 

9. táblázat: A prioritások és fókuszterületek kiválasztásának összegző áttekintése 
 

A 6. prioritáshoz kapcsolódóan – a központi meghirdetéssel tervezett intézkedéseken 

túlmenően, helyi fejlesztési stratégián keresztül – az adott helyi akciócsoport számára a VP 

bármely intézkedése megvalósítható CLLD keretében. A Közösségvezérelt helyi fejlesztések 
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(CLLD) a LEADER alapelvekre, helyi közösségi részvételre épülő, alulról építkező 

programok.  

Ezek lehetséges fejlesztési elemei a következők: 

• Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek terén, pl.: 

- helyi szociális munka megerősítése; 
- gyermekek iskolai / iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, valamint élethosszig tartó 

tanulása; 
- szociális (munkaerő-piaci reintegrációt szolgáló) foglalkoztatás; 
- fiatalok helybentartását segítő fejlesztések; 
- közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, stb. 

• Vidéki helyi gazdaság megerősítése terén, pl.: 

- vállalkozásfejlesztés (mikro és kisvállalkozások létrehozásának segítése – inkubáció és 
hasonló szolgáltatások); 

- helyi termék infrastruktúra fejlesztése; 
- helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs „bróker” tevékenység, 

pilot projektek, stb.); 
- helyi termelés-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése, stb. 

• A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés terén, pl.: 

- helyi energiastratégiák (takarékossági potenciálok és a megújuló energiaforrások 
használati lehetőségeinek felmérése); 

- lakossági és vállalkozói energiaracionalizálás; 
- megújuló energia (elsősorban biomassza alapú) előállítás, stb. 
 

3.1.6. Következtetések, összegzés 

A fejlesztési és stratégiai tervezési dokumentumok áttekintését követően az alábbi 

megállapítások fogalmazhatóak meg Vidék- és Térségfejlesztési Oktatási Centrum tervezett 

képzési struktúrájához: 

1. A GINOP-ban a vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának 

ösztönzése prioritáshoz kapcsolódó intézkedések között megjelenik az üzleti 

vállalkozói készségek fejlesztése, melynek célja a vállalkozások támogatása 

képzésekkel, tanácsadással, tapasztalatszerzési lehetőségek, vállalkozásfejlesztési 

szolgáltatások biztosításával a kkv-szektor versenyképességének, hatékonyságának 

javítása érdekében. Ebből következően célszerű a Vidék- és Térségfejlesztési Oktatási 

Centrum tervezett képzéseibe (mind az alapszakok, a felsőoktatási szakképzés, az 

OKJ-s és az egyéb képzésekbe egyaránt) beépíteni az e készségek fejlesztését célzó 

elemeket. 
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2.  A GINOP-ban szintén a vállalkozások versenyképességének javítása és 

foglalkoztatásának ösztönzése prioritáson belül, a vállalkozások foglalkoztatásának 

ösztönzése specifikus célkitűzés alatt találhatjuk a meg a társadalmi vállalkozások és 

a szociális gazdaság fejlesztését szolgáló intézkedéseket.  A fejlesztések célja 

társadalmi vállalkozások esetén a vállalkozások gazdasági önfenntartásának és 

társadalmi tevékenységének a bővítése, a szociális gazdaságon belül elsősorban a 

hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szociális szövetkezetek foglalkoztatási 

feltételinek megteremtése jelenik meg. A vidéki térségek gazdaságában és az itt élő 

leginkább hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatásában a társadalmi célú 

vállalkozások, szociális szövetkezetek jelentős szerepet tölthetnek be a jövőben, 

amelyek szakemberigényére a tervezett képzési centrumnak érdemes reagálnia. 

 

3. A tervezett képzési centrumnak szükséges reagálnia továbbá a GINOP foglalkoztatás 

ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése prioritási tengely, a 

munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása specifikus 

célkitűzéshez rendelt munkaerő-piaci belépés segítése érdekében tervezett 

intézkedésben megfogalmazottakra. Az intézkedés megvalósításának eszköze a 

munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása, vállalkozói 

kompetenciák elsajátítása, fejlesztése képzések keretében. 

 

4. A GINOP foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség 

fejlesztése prioritási tengely, a fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának segítése 

specifikus célkitűzéshez rendelt intézkedés és a hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása, a szociális gazdaság fejlesztése, az egész életen át 

tartó tanulás ösztönzése, illetve a gazdasági igényeihez igazodó képzési rendszer 

kialakítása célkitűzések intézkedéseit szintén érdemes figyelembe venni a Vidék- és 

Térségfejlesztési Oktatási Centrum struktúrájának kialakítása során. Az intézkedések 

célja a hátrányos helyzetű csoportok elhelyezkedését segítő helyi / innovatív 

kezdeményezések támogatása, a felnőtt lakosság ösztönzése, a képzési kimenetek 

megfeleltetése a vállalkozások igényeinek, a felnőttképzési intézményrendszer 

rugalmasságának növelésével. 
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5. Az EFOP Befogadó társadalom 2. prioritási tengelyének fontos tervezett intézkedései 

- a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportok 

foglalkoztathatóságának javítása, az aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség 

fejlesztése, a társadalmi együttélés erősítése (hátrányos helyzetűek, fogyatékos 

személyek, romák bevonása, esélyteremtés, antidiszkriminációs és multikulturális 

programok), valamint a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása – mind 

olyan elemek, melyek konkrét képzési célokra fordítva beilleszthetők a Vidék- és 

Térségfejlesztési Oktatási Centrum képzési kínálatába. 

 

6. Ugyanezen EFOP prioritás keretében tervezett programok megvalósítása – pl. a 

Gyermekszegénység csökkentése, területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex 

programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai, mélyszegénységben élők, romák 

felzárkózásának, szegregált élethelyzetek felszámolásának segítése, stb. – humán-

erőforrás igényt prognosztizál a térségben, szükség lehet pl. képzett 

projektmenedzserekre, de a szociális gazdaság fejlesztése ugyanígy versenyképes 

tudással rendelkező, különböző szintű képzésbe vonható szakemberek képzését is 

generálhatja. 

 

7. Az EFOP Gyarapodó tudástőke 4. prioritási tengelye többek között a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők arányának növelését célozza a felsőoktatás 

szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által. Ez közvetlenül is 

alátámasztja a szakalapítást, de a minőségi színvonal emeléséhez elengedhetetlen a 

GINOP kapcsán már jelzett képzési tartalmak (pl. korszerű vállalkozási ismeretek, 

stb) beemelése. 

 

8. A Vidék- és Térségfejlesztési Oktatási Centrum koncepciója Nemzeti Vidékstratégia 

átfogó céljához – a vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó 

képességének javítása –, valamint egyes stratégia céljaihoz – a vidéki gazdaság 

létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése; a vidéki közösségek 

megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása – közvetlenül is kapcsolódni 

tud szerteágazó képzési kínálatával, szolgáltatásaival. 

 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 
 

73 | oldal 
 

9. A Vidékfejlesztési Program 1., 2. és 6. prioritásainak egyes tervezett intézkedései 

egészen konkrét „megrendelésekként” is értelmezhetők a Vidék- és Térségfejlesztési 

Oktatási Centrum számára, szolgáltatásainak kialakításhoz: 

• a vidéki térségekben működő innovációs és tudásbázisra alapozott szaktanácsadás 

fejlesztése, 

• a tudástőke bővítése, az egész életen át tartó tanulás és szakképzés előmozdítása 

az agrárgazdasági vállalkozások gazdasági teljesítményének javítása érdekében, 

• nem mezőgazdasági vállalkozások segítése, önfoglalkoztatás fejlesztése, 

vállalkozóvá válás, stb. 

 

10. A VP-n belül külön figyelmet érdemel a Fiatal gazdálkodó tematikus alprogram 

(FG) (előzetes képzés, kötelező továbbképzés, folyamatos mentorálás, 

farmgyakornoki program), valamint a Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 

LEADER alapelvekre, helyi közösségi részvételre épülő, alulról építkező programjai. 

Az FG programja konkrét képzési feladatokat, ill. tematikus elvárásokat azonosít, a 

CLLD programok pedig a sikeres megvalósítás kulcsát jelentő, projektmenedzsment 

jellegű ismeretekre épülő képzés(ek) iránti igényt prognosztizálják. 

 

A dokumentumelemzések alapján a következő összegző javaslatok fogalmazhatók meg: 

 

Indokolt a térségben egy többszintű, innovatív, a K+F szektor igényeit is kielégítő Vidék- és 

Térségfejlesztési Oktatási Centrum kialakítása.  

A vizsgált operatív programokban és stratégiai dokumentumokban megfogalmazott, a helyi 

gazdasági potenciál megerősítését, fejlesztését célzó, a vidék gazdasági potenciáljára építő, ill. 

a helyi közösségek megerősítését szolgáló Vidék- és Térségfejlesztési Oktatási Centrum 

képzési/szolgáltatási struktúrája teremtsen lehetőséget a képzésbe való bekapcsolódásra a 

különböző társadalmi csoportok számára. Egyrészt nyújtson hatékony, gyakorlatorientált, a 

helyi/térségi piaci igényekre rugalmasabban reagáló és versenyképes tudást adó szak- és 

felnőttképzési kínálatot, ugyanakkor tegye lehetővé a hátrányos helyzetű célcsoportok 

felemelését célzó egyéb képzési programok elérését is. Indokolt olyan átfogó vidékfejlesztési 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése is, akik a helyi társadalmi/gazdasági 

erőforrások hasznosításában kulcsszerepet játszhatnak (pl. vidékfejlesztési menedzser, 

szociális gazdaság menedzsere). 
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A Vidék- és Térségfejlesztési Oktatási Centrum ugyanakkor maga is bázisául szolgálhat 

kutatás-fejlesztési projekteknek, ill. szaktanácsadás biztosításával közvetlenül is segítheti a 

térség vállalkozásainak fejlődését. 

A Vidék- és Térségfejlesztési Oktatási Centrum a felvázolt struktúrában illeszkedik a 2014-

2020 közötti programozási időszak fejlesztéspolitikai irányvonalaihoz. 

 

3.2. Gál Ferenc Főiskola egyházi fenntartású agrár-vidékfejlesztési felsőoktatás 
megvalósítása 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területfejlesztési Koncepció kiemelten kezeli a 

Nagykunság felzárkóztatását, azon belül is Mezőtúr mezőgazdasági piacközpont és szervező 

szerepének erősítését, az agrár-vidékfejlesztési közép- és felsőfokú oktatási bázis 

megteremtését. A munkaerő versenyképességének javítása és a változó technológiai 

igényekhez való alkalmazkodásának megkönnyítése érdekében nélkülözhetetlen a dolgozók 

munkahelyhez kötődő szakismereteinek és kompetenciáinak fejlesztése, valamint az egész 

életen át tartó tanulás megfelelő kereteinek kialakítása.  

 

3.2.1. Képzési javaslat az agrár-vidékfejlesztési szakképzési program megvalósításához 

Az előző fejezetekben feltárt mezőgazdasági szektor jelenlegi helyzetére, potenciális 

lehetőségek kiaknázására, vidéki élet fellendítésére számos lehetőség adott. A sikeres megyei 

vidékfejlesztés megvalósításának egyik kulcstényezője lehet a helyben elérhető, helyi 

igényekhez igazodó tudás megszerzése és annak menedzselése, gyakorlatorientált képzési 

rendszer kialakítása.  

 

Nagy kézimunka-igényű ágazat szakmáinak fejlesztése 

• Hagyományos népi mesterségek újjáélesztése-helyi értékteremtés  

A hagyományos mesterségek elsajátításának „eredményeként” helyi termékek 

keletkeznek, amelyek a helyi gazdaságot erősíthetik és periférikus területeken sok 

esetben kitörési pontot jelenthetnek. (Jó példa erre a Tiszaigar és Tiszasas 

közfoglalkoztatottság keretében végzett mintaprogramja-mellékletben)  

A helyi termékfejlesztés általános célja a helyi piac élénkítése és a helyi gazdasági-

kereskedelmi kapcsolat szélesítése. Minden településen alkalmazható, amely által a 

gazdaságot élénkítheti, de legnagyobb haszna az olyan településeken van, ahol más 

fejlesztési intézkedés nem képes a helyi erőforrások felhasználására.  
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Fontos szerepe van továbbá a termelő technológiák folyamatos fejlesztésében, 

reformálásában is, annak érdekében, hogy még többet, lehetőleg olcsó áron és nagy 

profittal tudjanak előállítani az adott termékből.  

Legnagyobb hatást azonban nemcsak a város és a vidék kapcsolatára gyakorol, hanem 

az adott közösség életét is befolyásolhatja; a mellett, hogy munkahelyet biztosíthat, a 

lakosságot együttműködését és a helyi identitások, hagyományok megőrzését 

sürgönyözi.  

Változó világunkban egyre nagyobb az igény a népi kézművesség megismerése, 

elsajátítása és a kézműves termékek iránt. Kiemelkedő szakmák: fazekas, hímző, 

fafaragó, szövő, csipkekészítő, vessző-gyékény fonó, kovács. 

A sok mesterség közül egyet kiemelve, például a vályogvetés-a tapasztó ember: A 

vidéki településeken a hely és a természet adta lehetőségeket használták ki és helyi 

alapanyagokból építkeztek, melynek karbantartása ugyan úgy része volt annak a 

tudásnak, ami az önfenntartó életmódhoz nélkülözhetetlen. A vályogvetés jelenleg sem 

iskolában tanulható szakma ez a tudást apáról fiúra öröklődött.  Ma nagyon nagy 

szükség lenne a tapasztó emberekre mivel 20-30 éve a házak nincsenek szakszerűen 

karbantartva és ezért élhetetlen rossz körülmények között élnek a vályog és vert falu 

házakban.  

 

• Kertészek képzése: A kormány kiemelt célja a vidékfejlesztési támogatások - vagyis a 

második pillér - esetében a prioritásoknál az öntözés és a kertészeti ágazat támogatása 

pályázati formában a 2014-2020. közötti új uniós költségvetési időszakban. 

 

• Gyógynövény-termesztők képzése: Tekintve a külpiaci keresletnövekedést jelen 

területet iránt az állam további pályázati összegekkel tervezi támogatni a jó minőségű 

gyógynövényeket termelő vállalkozásokat, melyre megyénkben is adott a lehetőség.  

 

• Különleges kisállat tartó- és feldolgozó: Nyulak, fácánok és húsgalambok tartása, 

mely szakképesítés megszerzése után lehetőség nyílik a helybéli szociális és 

egészségügyi minőségi és helyi alapanyagú ellátására, a rövid ellátási lánc REL 

megoldására, az önellátó gazdaság kialakítására és a felesleg továbbértékesítésre. Erre 

a tevékenységre vonatkozóan is vannak támogatások a Vidékfejlesztési 

Minisztériumnál. VM 2014-ben 100 millió forinttámogatást különített el az állattartók 
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számára a tenyésznyulak tenyészetbe állítására.  A jelenlegi támogatás szerint a 

tenyésznyulak tenyésztésbe állítása esetén nyulanként 2000 forinttámogatás 

igényelhető, melyhez igazolni kell a nyúl származását valamint a tenyésztésbe állítást. 

 

Térségben felmerülő és EU irányelvekhez kapcsolódó szakképzések  

• Méhészek képzése: A magyar mezőgazdaság egyik nemzetközi jelentőségű, nagy 

szaktudást és élőmunkát igénylő ágazata a méhészet. Megyénk is rendelkezik 

méhészetekkel, és méhgazdálkodásra alkalmas területekkel. Jelenleg az EU pályázati 

források a méhészeti szaktanácsadói hálózat fejlesztését, bemutató méhészetek 

kialakítását célozzák. 

 

• (Fiatal) Gazdaképzés: A Vidékfejlesztési Minisztérium egyik célja, hogy 

hozzájáruljon az ifjú agrárszakemberek vállalkozásának elindításához, a birtokstruktúra 

átalakításához, a mezőgazdaságban dolgozók korösszetételének javításához, valamint a 

vidék népességmegtartó erejének növeléséhez. Ennek érdekében az elmúlt években 

számos pályázati támogatás ösztönözte a 18-40 év közötti fiatal gazdákat.  A Földet a 

gazdáknak program keretében a fiatal gazdák valamivel több mint 37 ezer hektár állami 

föld haszonbérletét nyerték el. Ez a gazdálkodók által elnyert összes területnek - ami 

most 221 ezer hektár - a 23,6 százalékát teszi ki országos viszonylatban. Az eddigi évek 

támogatási tapasztalatai alapján a következő benyújtási időszakban még nagyobb 

hangsúlyt helyeznek a szakmailag felkészült, mezőgazdasági termeléssel 

élethivatásszerűen foglalkozó fiatal  gazdákra. A Vidékfejlesztési Operatív programban 

is külön tematikus alprogramban jelenik meg a Fiatal Gazdaprogram. A jövőbeni 

célkitűzések között szerepel a mentorálási és/vagy képzési és/vagy pályázatkezelési 

együttműködések kialakítása a szaktanácsadói hálózat keretein belül. A következő 

időszakban nagyobb hangsúlyt helyeznek az oktatási intézményekkel és képző 

központokkal való együttműködések kialakítására, a gyakornoki programok 

bevezetésével, elsősorban magyar felsőfokú és középfokú oktatási intézmények 

hallgatóinak bevonásával.  

• Alternatív-megújuló energia hasznosításával összefüggő képzések: A képzett 

szakemberek segítségével sikerre vihetők a kiemelt támogatottsági területet élvező 

alternatív és megújuló energiagazdálkodást kiaknázó piaci és egyéb beruházások. A 

megújuló energiaforrások egyik legjelentősebb potenciálja az erdőgazdálkodásban és 
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mezőgazdaságban keletkező biomassza alapanyagok, melyeknek lokális 

rendszerekben történő energetikai célú felhasználási arányának növelése a cél.   

 

• Biogazdálkodó: Az ökogazdálkodással kapcsolatos képzéseket a felsőoktatásban, 

illetve a tanácsadók, falugazdászok, kamarai tanácsadók képzési programjaiba is 

szükséges kiterjeszteni, mert speciális szakértelmet igényel.  A megye területén 

létesülhetnek bemutató gazdaságok, ahol az érdeklődők megtanulhatják az ökológiai 

gazdálkodást.  Erre egy jó példa a hagyományos gazdálkodási formák megtartása 

mellett a legmodernebb technikák alkalmazásával biztató gyakorlatot kialakító Hubai 

gazdaság. (Berekfürdő)  Hubai Imre gazdasága már nem a hagyományos értelemben 

vett tanyagazdaság, hanem a mai világnak megfelelő biogazdaság.  

 

• Állattenyésztő kiélezve a sertéstenyésztésre: A nyáron elfogadott, a jelenlegi 

állatlétszámot megduplázó sertésstratégia megvalósítása megkezdődött, egyes elemei 

már működnek. A sertéslétszám emelése mellett a fogyasztást is bővíteni szeretnék, az 

első évben már mintegy tíz százalékkal, mégpedig egy újfajta fogyasztási kultúra 

elterjesztésével, külpiacok meghódításával. A magyar kormány szándékának 

megfelelően a megyei sertéságazat javítása ás sertésállomány bővítése is 

megfogalmazódott a térségben. 

 

• Vágóhídi munkás: A sertéságazati fejlesztésének egyik másik állomása a vágóhidak 

fejlesztése. A jelenleg megyénkben is rendelkezésre álló vágóhídi kapacitás elegendő 

lesz, megnövelt sertéslétszám esetén is. Míg a vágópontok technológiafejlesztésére 

pályázati forrás rendelkezésre áll, addig a  szakképzett munkaerő hiányzik a térségben, 

ami azonban a magas feldolgozottság szinthez jelentősen hozzájárulhat. 

 
• Halgazdálkodó: A 2014-2020 időszakban a MAHOP innovatív, versenyképes és 

tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó 

feldolgozás prioritás keretében a halászati és akvakultúra termelő beruházások mellett 

támogatásokat nyújt majd szakmai, tudományos, marketing, jogi vagy gazdasági 

természetű halgazdálkodási tanácsadási szolgáltatások nyújtására, az egész életen át 

tartó tanulás, a tudományos és technikai ismeretek és innovatív gyakorlatok 

terjesztésére, valamint új szakmai készségek elsajátítására és hálózatépítés támogatására 

is. 
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Az EMVA rendelettervezetben foglaltak szerint szükség van a mezőgazdaság fejlesztésére, 

specializálódására, valamint a megfelelő szintű műszaki és gazdasági képzések kialakítására, 

többek között a legjobb mezőgazdasági gyakorlatok terjesztése útján. (5. fejezet) Továbbá 

indokolt, hogy a tudásátadással és a tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek igazodjanak a 

vidéki szereplők igényeihez, és ne csupán hagyományos szakképzési tanfolyamok keretében 

valósuljanak meg. 

 

3.2.2. Szociális kompetenciákra épülő felsőfokú képzés-szociális gazdasági 
menedzserképzés 

 

A szociális gazdasági képzés iránti igény felmerülésének okai Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében: 

 

• a vidéki foglalkoztatottság csökkenése 

• alacsony a képzettségi színvonal  

• a vidék elnéptelenedése (elöregedő korstruktúra, városokba történő elvándorlás 

folyamatának erősödése)  

• gazdasági központoktól való távolságok okozta hátrányok  

• helyi infrastruktúra gyengesége, növekvő szolgáltatáshiány  

• helyi közösségek szétesése  

 

Ezek ismeretében elmondható, hogy a város - vidék közötti szakadék egyre nagyobb, a vidék 

városellátó funkciója is leépült, a falvak hagyományos termelő szerepköre is visszaszorult. 

Ennek következtében a 2014-2020-as programozási időszak egyik legnagyobb feladata a 

megfelelő jogi szabályozás és pénzügyi feltételek megteremtésével megakadályozni a 

szakadék mélyülését.  Napjainkban a szociális gazdaságok finanszírozása nem megoldott, 

ezért cél a szociális gazdaság (társadalmi vállalkozás) gazdasági tevékenységének erősítése, 

az ahhoz kapcsolódó szervezetfejlesztési elemek, a piacra jutás megalapozásához szükséges 

kutatási és tervezési erőforrások, eszközök megszerzése, a szükséges humánerőforrás 

fejlesztése, és a hátrányos helyzetű rétegek egyéb támogatása.  Ez utóbbi tevékenység 

kiterjedhet a vállalkozás termékeihez és szolgáltatásaihoz szükséges humánkapacitások 

fejlesztésére, a potenciális munkavállalók képzésére, munkahelyi beilleszkedésének 

támogatására. 
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A szociális gazdaság elsődlegesen tehát a munkanélküliség felszámolására, foglalkoztatásra 

irányuló intézményes - szervezeti-hálózati - keretek között folyó, piacorientált termelő, 

kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, közösségi vállalkozás. Alapértékei az önkéntesség, 

és kooperáció, a szolidaritás és felelősség, a profitfelosztás tilalmával megerősített szociális 

elkötelezettség.  A szociális gazdaság sikeres működésének kulcstényezője a tagok, 

munkatársak megfelelő képzése, a működtetéshez, fenntartáshoz, előrejutáshoz szükséges 

kompetenciák megléte, képzés elvégzéshez szükséges alap- és speciális területre vonatkozó 

ismeretek elsajátítása. 

 

Képzés 

megnevezése 
Képességek, készségek Szükséges ismeretek 

Szociális 

gazdasági 

menedzser 

(képzés 

időtartama 

6 félév) 

• Szociális érzékenység 
• Szociális elkötelezettség 

• Szolidaritás 
• Közösségi szemlélet 

• Hitelesség 
• Érdekvédelem, lobbizás 
• Bizalomkeltés, megbízhatóság 

• Nyitottság, rugalmasság 
• Empátia 

• Tolerancia 
• Kommunikációs készség 

• Kreativitás 
• Problémamegoldó készség 
• Nagyfokú önállóság 

• Szervezőkészség 
• Konfliktuskezelő készség 

• Tájékozottság 
• Rendszerszemlélet 
• Koordinációs készség 

• Vezetői készségek 

• Szakmai 
(szociális gazdaság alapjai) 

• Szociális 
• Gazdasági 
• Terület és vidékfejlesztés 

• Projektmenedzsment 
• Pályázatírás 

• EU-s ismeretek 
• Jogi ismeretek 

• Vállalkozási ismeretek 
• Államigazgatási ismeretek 

(önkormányzatok működési 
ismerete) 

• Marketing-és 
kommunikációs 

• Pszichológia alapjai 
• Szociológia 
• Módszertan 

 

 

 

10. táblázat:  Szociális gazdasági menedzser képzéshez szükséges kompetenciák 
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A szociális gazdasági képzés kialakításánál figyelembe vehető szempontok 

• a képzést a helyi igényekhez szükséges igazítani: egyrészről ismerni kell a térség 

adottságait, a gazdasági régió szükségleteit, a kiaknázható lehetőséget, másrészről a 

munkaerőpiaci kínálatot, igényeket az előbbiekkel szükséges összehangolni. A képzés 

hatékony megvalósításához szükséges a képzéshez kapcsolódó pályatükör ismerete, a 

képzett szakemberek munkaerőpiaci nyomon követése, az elhelyezkedési lehetőségek 

megfelelő ismerete, a munkaerőpiaci kínálati oldal bevonása a gyakorlati képzésbe 

illetve a további elhelyezkedés lehetőségének biztosítása miatt. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében is szép számmal működnek szociális szövetkezetek, 

melyek tevékenységi köre is változatos képet mutat. A gazdaságok az ágazatok szinte 

mindegyikét felölelik, néhány példa a főtevékenységi körökből válogatva 

• sertéstenyésztés, zöldség-gyümölcsfeldolgozással illetve tartósítás  

• térkő vagy fa, illetve fonott árukészítés, felsőruházat gyártása 

• iparcikk jellegű bolti vegyeskereskedések, éttermi mozgó vendéglátás 

• háztartási villamos, elektronikai készülékek gyártása 

• építési terület előkészítése 

• munkaerő kölcsönzés, fordítás és tolmácsolás  

 

• A kormány által nyújtott támogatásokat szükséges a megyében is realizálni, tekintve a 

nagyszámú szövetkezeti jelenlétre. A 2014-2020 évi kormányzati szerepvállalást 

illetően fontos itt megjegyezni, hogy a tárcák a szociális gazdaság jövőjével 

kapcsolatban nem rendelkeznek egységes állásponttal. A szociális gazdaság és non-

profit foglalkoztatási programok támogatása kapcsán a nonprofit szektorban 

működő szervezetek fontos szereplői a foglalkoztatáspolitika alakításának, munkaerő-

piaci beavatkozások végrehajtásának és a munkanélküliek elhelyezkedését segítő 

intézményrendszernek, szervezeti hálózatnak. A tisztán profitelvű vállalkozási 

tevékenységhez képest a társadalmi célokat is megvalósító gazdasági tevékenység 

jelentőségét felismerve a 2014-2020-as tervezési időszakban az Európai Bizottság nagy 

hangsúlyt helyez ennek a szektornak a fejlesztésére, támogatására. Ez tetten érhető az új 

ESZA rendelet tervezetében, ahol önálló beruházási prioritásként szerepel a szociális 

gazdaság fejlesztése. 
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• A képzést gyakorlatorientált tá szükséges tenni, az elméleti oktatás mellett a gyakorlati 

oktatásnak is kellő súllyal szükséges szerepelni a képzés sikeres megvalósításának 

érdekében. A gyakorlati helyek biztosításával, egyéb gyakorlati programok, utak 

szervezésével a szakképzés biztos alapokat fektet le a későbbi szakmai életút számára, 

növeli a minőségi szakképzés társadalmi tekintélyét.  

 

3.2.3. Vidékfejlesztési menedzser képzés bevezetése 

A vidékfejlesztési menedzseri képzés szükségességét indokolja, hogy a megye területének  

túlnyomó része vidéki terület, ezért szakemberek által irányított összehangolt fejlesztésre, a 

város-vidék közötti szakadék enyhítésére a 2014-2020-as időszakban kiemelt jelentőséget 

tulajdonítanak a terület- és vidékfejlesztésben érintett partnerek. 

 

Képzés 

megnevezése 
Képességek, készségek Szükséges ismeretek 

Vidékfejlesztési 

menedzser 

(képzés 

időtartama 6 

félév) 

• Vidék iránti elkötelezettség 

• Vidék szeretete, hitelesség 
• Érdekvédelem, lobbizás 
• Megbízhatóság 

• Nyitottság, rugalmasság 
• Tolerancia 

• Kommunikációs készség 
• Innovációs képesség 
• Problémamegoldó készség 

• Önálló munkavégzés 
• Szervezőkészség 

• Konfliktuskezelő készség 
• Tájékozottság 

• Rendszerszemlélet 
• Koordinációs készség 
• Munkabírás 

• Közösségi szemlélet 

• Agrárgazdaságtan 

• Terület- és vidékfejlesztési 
menedzsment 

• Agrármarketing  

• Szakigazgatási ismeretek 
• Agrárgazdaságtan 
• Projektmenedzsment 

• Üzemgazdaságtan  
• Üzleti tervezés 

• Környezetgazdaságtan 
• Agrárstatisztika 

• Vidéki turizmus  
• Jogi ismeretek  
• Kommunikációs tréning 

• EU-s ismeretek, támogatási 
rendszer   

• Esettanulmányok, kutatások 
feldolgozása 

 
11. táblázat: Vidékfejlesztési menedzser képzés elsajátításához szükséges kompetenciák 
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3.3. A Gál Ferenc Főiskola innovatív, vidéki, egyházi fenntartású vidék- és 
térségfejlesztési oktatási centrum létesítésének koncepciója, működtetésének 
stratégiai irányai, feladatai 

 

A koncepció szervesen kapcsolódik a Gál Ferenc Főiskola alapvető célkitűzéseihez, melyek a 

következők: 

• az agrár-felsőoktatás, vidékfejlesztés intézményi bázisának erősítése; 

• innovatív, egyházi fenntartású, multifunkcionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

felsőoktatási kar/szak, valamint oktatási-képzési centrum létesítése és működtetése; 

• a kar/szak létesítésének helye szerinti térség/régió szellemi, gazdasági potenciáljának 

növelése; 

• a nemzetgazdaság igényei szerinti, kvalifikált humán erőforrás kibocsátás. 

 

3.3.1. Szempontok a stratégiai irányok meghatározásához: 

• a mezőtúri felsőoktatás hagyományainak – a mezőgazdasági profilnak – a folytatása  

• illeszkedés a Gál Ferenc Főiskola stratégiai céljaihoz, a társadalmi szerepvállalásához  

• illeszkedés a hazai felsőoktatás átalakításához kapcsolódó stratégiai célokhoz 

társadalmi, gazdasági kihívások a vidékfejlesztésben és a szociális gazdaság 

fejlesztésében a hazai felsőoktatási intézmények vidékfejlesztési, agrár, szociális 

gazdasági képzési kínálata és az agrár szakiskolai környezet bemutatása a felsőoktatási 

szak és felsőoktatási szakképzés, továbbá a felnőtt képzés jogi hátterének áttekintése A 

2014-20-as EU tervezési és költségvetési időszakban elérhető országos és megyei 

forrásbevonási lehetőségek és a tervezett képzések/szolgáltatások összhangja  

• A Gál Ferenc Főiskola bázisán működő térségfejlesztő és innovációs központ 

működésének projekt tapasztalatai. 

 

3.3.2. A vidék- és térségfejlesztési oktatási centrum stratégiai irányai: 

 

1. Gazdaságfejlesztés – elsősorban a szociális gazdaság területén és a térség 

agrárgazdaságának fejlesztése. 

A gazdaságfejlesztési szerep jelenti egyrészt a formálódó szociális gazdasági szektor és 

a térség agráriuma szükségleteire rugalmasan reagáló többszintű szakmai képzések 

biztosítását, másrészt olyan tanácsadói, szolgáltatói, kutatói tevékenységrendszer 
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kialakítását, mely aktív szerepet vállal a térségi/helyi agrár kis- és középvállalkozások, 

szociális gazdasági szervezetek szakmai kapacitásainak növelésében, hálózati 

kapcsolataik erősítésében, valamint a térségi/helyi gazdaság tervezésében. Az oktatási 

tevékenység növeli a térségi szociális gazdaság és agrárium munkahelyteremtő, 

népességmegtartó, helyi fogyasztást növelő hatását. A gazdaságfejlesztési célok 

megvalósításában különös hangsúlyt jelentenek azok a tervezett szerződéses képzések, 

melyek a munkáltatók és a centrum között a munkavállalók képzésére jönnek létre. 

 

2. Helyi társadalom alakítása, vidékfejlesztés 

Az 1. céllal összhangban a centrum rövid, közép, és hosszú távú célja, hogy a 

humánerőforrás fejlesztéssel katalizátor szerepet vállal a térség agrár- és szociális 

gazdaság fejlesztésében és ezen ágazatok közös területén az agroszociális 

innovációkban, programokban. A vidékfejlesztés egyik jelentős kihívása a szociális 

gazdaságban rejlő foglalkoztatási kapacitások kiaknázása, a vidéki munkanélküliség – a 

tartós munkanélküliség – csökkentése. A vidékfejlesztés további kihívása a vidéki 

közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása. E területeken 

elengedhetetlenül szükséges a folyamatos kapcsolattartás és partnerségi viszony 

kialakítása a térség társadalmi, gazdasági szereplőivel, hogy a helyzetükre és változó 

igényeire folyamatosan reagáló képzési és szolgáltatói tevékenység működhessen. 

 

3. Felzárkóztatás/felzárkózás és élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása 

A gazdasági és szociális fejlődés fontos tényezője a felzárkóztatás/felzárkózás és 

élethosszig tartó tanulás. A vidék- és térségfejlesztési oktatási centrum a felvállalt 

képzésekkel és szolgáltatásokkal növeli az oktatáshoz való hozzáférés lehetőségét, 

képzési lehetőséget biztosít a különböző szempontból hátrányos helyzetű (lakóhely, 

életkor, nem, etnikai hovatartozás, fogyatékosság, stb.) társadalmi csoportokból 

érkezőknek. Fontos törekvés, hogy a jelenlegi innovációs központoktól viszonylag távol 

eső felsőoktatást is biztosító centrum növelje a hátrányos periférikus területeken élő 

fiatalok felsőoktatási képzésben való részvételi esélyeit. A több szintű képzési rendszer 

egymásra épülő elemei biztosíthatják a fokozatos bekapcsolódást a felsőoktatás 

rendszerébe. 
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A vidék- és térségfejlesztési oktatási centrum helyi, térségi és regionális hatókörű.  

A 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet által meghatározott 33 komplex programmal segítendő 

leghátrányosabb helyzetű kistérség, valamint további 47 hátrányos helyzetű kistérség közül a 

következők találhatók a centrum közvetlen vonzáskörzetében lévő 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 

 
12. táblázat: Hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

(Forrás: 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet) 
 

A centrum vonzáskörzete a 4 kelet-magyarországi régióra terjed ki, melyből 3 a 

legkedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági mutatókkal jellemezhető hátrányos helyzetű régió: 

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

 

 
 

11. ábra: A vizsgált régiók hozzájárulása a GDP-hez és az egy főre jutó GDP (2007) 
(Forrás: Havasi É.: Az Észak-alföldi régiónak és ezen belül megyéinek főbb jellegzetességei 

a statisztikai adatok és mutatószámok tükrében) 
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E 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 

13. táblázat: Hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek aránya 
 

3.3.3. A funkciók meghatározásából következően a vidék- és térségfejlesztési oktatási 
centrum küldetése: 

A vidék- és térségfejlesztési oktatási centrum kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív 

szerepet vállaljon a térség társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének formálásában. A 

centrum elsősorban az innovációra, a fejlődésre, a színvonalas képzésre helyezi a hangsúlyt. 

A centrum az oktatási és szolgáltatási tevékenységével arra törekszik, hogy kivívja a helyi 

társadalom és a szakmai közvélemény elismerését, támogatását. A centrum stratégiájának 

középpontjában a szociális gazdaság (szolidáris gazdaság) és agrárium fejlesztése, ezen 

ágazatok társadalmi-gazdasági szerepvállalásának erősítése áll. 

 

A vidék- és térségfejlesztési oktatási centrum kialakításának koncepciójában két új főiskolai 

szak alapítását javasoljuk: 

• vidékfejlesztési menedzser 

• szociális gazdasági menedzser. 

 

A főiskolai szintre lépés lehetőségét biztosító közösségi főiskolai felsőoktatási szakképzéseire 

tett javaslataink: 

• vidékfejlesztési menedzser asszisztens, 

• projekt menedzser, 

• esélyegyenlőségi koordinátor, 

• szociális gazdasági menedzser asszisztens, 

• helyi foglalkoztatási programszervező és mentor. 
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12. ábra: A vidék- és térségfejlesztési oktatási centrum szervezeti struktúrája 
 

A közösségi főiskolai szervezeti egységben 

OKJ szerinti szakképesítéseire kettő agrárképzést javasolunk: 

• aranykalászos gazda, 

• mezőgazdasági technikus. 

Egyéb képzésre négy kompetenciafejlesztő képzést javasolunk: 

• őstermelők kompetenciafejlesztése, 

• háztáji gazdálkodók kompetenciafejlesztése, 

• kézművesek kompetenciafejlesztése, 

• szociális vállalkozók kompetenciafejlesztése. 
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(A képzési programokra vonatkozó javaslatok a tanulmány „Képzési programok, tematikák, 

portfólió” c. fejezetében találhatók.) 

 

3.3.4. A vidék- és térségfejlesztési oktatási centrum (továbbiakban centrum) 
működtetésében alapvető feladatok a következők.  

A) A fenntartó főiskola alaptevékenységével kiemelkedő jelentőségű társadalmi szerepet tölt 

be helyi és regionális szinten egyaránt.  

• A fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye szerepvállalása – a különböző történeti 

korszakokban eltérő feltételekkel és lehetőségekkel – meghatározó volt a társadalom 

életének valamennyi területén. A centrum létesítésével tehát azokra a 

hagyományokra lehet alapozni, melyek a társadalomra, a gazdaságra és a környezetre 

gyakorolt hatásban és felelősségvállalásban határozhatóak meg. 

• A centrum aktív társadalmi, közösségi szerepvállalása tehát felelős részvételben, 

felelős cselekvésben, szemléletformálásban valósul meg.  

• A társadalmi felelősségvállalás a centrum működésében központi érték, mely 

valamennyi tevékenységre hat, beépül a képzési/oktatási, közösségi, gyakorlati 

munkájába. 

• A társadalmi szerepvállalás a centrum szervezeti kultúrájának része, szemlélet- és 

gondolkodásmód, magatartásforma, tevékenység és kommunikáció. 

• 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. 

 

B) A centrum a célok és alapelvek megvalósításában részt vesz adekvát helyi-regionális 

fejlesztési programok kezdeményezésében projektek generálásában, projektek 

megvalósításában, közösségi rendezvények szervezésében – külön megállapodások alapján 
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– egyrészt a centrum infrastruktúrájának biztosítása, másrészt humánerőforrás 

rendelkezésre bocsájtása. 

A centrum a tangazdaság szervezeti keretében középtávon előkészíti a szociális 

tangazdaság kialakítását. A szociális tangazdaság célja, hogy a hátrányos helyzetűek – 

közöttük kiemelten a romák – számára segítséget nyújtsanak a tanulás és a munka 

világába történő belépésre. 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. 

A centrum szemléletformálásban, figyelemfelkeltésben vállalt szerepének tervezett 

eszközei lehetnek: 

• az érintett társadalmi csoportok képzése/oktatása, ill. magasabb arányú részvételük 

biztosítása, 

• a diszkrimináció csökkentését célzó felkészítések a képzési programokhoz 

illeszkedően, 

• az érintett társadalmi csoportok – köztük a romák – sajátos kultúrájának 

megismertetése, melyek színteréül közösségi rendezvények szolgálhatnak. 

 

C) A közösségi célú gazdálkodás, szociális gazdaság, szociális szövetkezet, közfoglalkoztatás 

területén a centrum fejlesztési központ funkciót vállalhat. Célja, hogy forrásszerzési és 

felhasználási kapacitásokat fejlesszen vidéken, akár a civil szféra, szociális szövetkezetek, 

akár különféle állami szervek és önkormányzati társulások bevonásával. 

A centrum fejlesztési központ funkciójában a szociális gazdaság, a helyi gazdaságfejlesztés 

eszközeivel érhet el hatásokat, úgymint: 

• helyi termékek fejlesztése, 

• helyi „pénz”, helyi csereeszközök bevezetése, 

• helyi alternatív energia, kisközösségi autonóm energia-ellátás kiépítése, 

• helyi vállalkozások fejlesztése, 

• turizmus, helyi fesztiválok, közösségi rendezvények, a közösségfejlesztés és szociális 

munka ösztönzésével. 
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A centrum képzési programjai mellett szakmai rendezvényekkel, hálózatépítő, 

projektgeneráló és projektmunkával elősegíti 

• a szociális gazdaság szervezeteinek (szociális szövetkezet, foglalkoztatási célú 

nonprofit kft-k, rehabilitációs foglalkoztatást végző szervezetek) mint vállalkozási 

formának megismertetését; 

• a szociális gazdaság jövőbeni kereteinek kialakítását, a szociális szövetkezetnek, 

mint hatékony vidékfejlesztési eszköznek az alkalmazását; 

• a szemléletváltást, mely a szövetkezés, az összefogás, az együttműködés és a 

közösségi felelősség jelentőségének felismeréséhez vezethet; 

• hogy valamennyi érintett szervezet és szakember szakmai és társas kompetenciája 

fejlődjön, mely szükséges feltétele a hatékony szociális vállalkozás működtetésének. 

 

A centrum szerepet vállalhat a közfoglalkoztatási mintaprogramok szakmai 

támogatásában, a humán feltételek biztosításában. A közfoglalkoztatási programok 

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 

centrum forrásszervezési, felnőttképzési, pályázati programjaiban prioritást jelentenek 

azok a képzések, amelyekkel ez a hiány orvosolható.  

 

A centrum hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítésében, a társadalmi 

kohéziót erősítő 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. 
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D) A centrum egészségfejlesztési tevékenységét a következő területeken fejtheti ki 

eredményesen: 

• Az egészséges táplálkozás támogatása. 

• 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, centrumon belüli szervezése, elősegítve az energiaegyensúly elérését 

(táplálkozás-mozgás egyensúlya); 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. 

 

E) A centrum környezettudatosság területén vállalt felelőssége a következő 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), 
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• 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, zuhanyzó – biztosítása; „élő 

utcák” fejlesztése, tömegközlekedéssel történő elérhetőség biztosítása), 

• tangazdaság környezetbarát hasznosítása, biogazdálkodás bevezetése, bővítése; 

termékek felhasználása, 

• tangazdaság „felhasználása” a szemléletformálásban, 

• tangazdaság, intézmény területén keletkező szerves hulladékok újrahasznosítása. 

 

F) A centrum társadalmi szerepvállalásának eszközei a megváltozott munkaképességű, 

fogyatékos célcsoport estében 

A centrum, mint befogadó felsőoktatási 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. 

A centrum, mint befogadó intézmény és munkahely vállalja a megváltozott 

munkaképességű dolgozók esetében: 

• rugalmas munkaszervezési lehetőségek biztosítását pl. részmunkaidő, rugalmas 

munkaidő, 

• megfelelő munkakör kialakítását,  

• megfelelő, fogyatékossághoz, megváltozott munkaképességhez igazodó 

munkaeszközök biztosítását, 
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• megfelelő, fogyatékossághoz, megváltozott munkaképességhez igazodó 

munkafeltételek, munkakörülmények kialakítását, akadálymentesítést, 

• munkahelyi betanulás segítését, mentor, patrónus- rendszer működtetését, 

• munkatársak érzékenyítését, felkészítését, 

• esélyegyenlőségi terv aktualizálását. 

 

3.4. A megyei szakképzés terület- és településfejlesztési operatív programjához 
való illeszkedése 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata jelenleg a 2014-2020 közötti Európai Uniós 

költségvetési ciklusra készül. A felkészülés egy többlépcsős tervezési, együttműködési, 

szemléletformálási folyamatot jelent, mely a megye átfogó, 2030-ra előirányzott jövőképének 

és átfogó céljainak meghatározásától, a jövőkép megvalósulása irányába vezető 7 éves 

időszakot (2014-2020) átfogó stratégia és operatív program megtervezésével zárul.  

A megyei települési és területfejlesztési programban is megfogalmazódik a humán 

erőforrás minőségének fejlesztése (növelése), a helyi vállalkozási kultúrát fejlesztő szociális 

gazdaság, szolidáris gazdaság jellegű kezdeményezések támogatása illetve a helyi (népi) 

mesterségek újratanítása.  

 

3.4.1. A TOP felépítése 

Magyarország a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan elkötelezte magát egy erős 

gazdaságélénkítő fejlesztési program megvalósítása mellett, így az ebben az időszakban 

rendelkezésre álló Európai Uniós források és hazai társfinanszírozás 60%-át 

gazdaságfejlesztésre fordítja. A területi operatív programok ezen gazdaságélénkítő csomag 

részét képezik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős forráskeretekkel rendelkező, a fejlett 

Közép-Magyarországi régión kívüli összes megyére kiterjedő Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP). A TOP elsősorban a helyi önkormányzatok fejlesztéseihez 

biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési, foglalkozásösztönző 

tevékenységét és az azzal összefüggő településfejlesztési, közszolgáltatás fejlesztési 

feladatokat támogatja. A megyék, megyei jogú városok területileg decentralizált 

programjaihoz az ERFA és az ESZA alapok járulnak hozzá. Az ITI feladata lesz az OP-

ban szereplő – elsősorban ERFA, másodsorban ESZA forrásokra épülő – prioritástengelyek 

közötti integráció megteremtése.  
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3.4.1.1.  A TOP fejlesztéspolitikai céljaihoz kapcsolódó decentralizált megvalósítási modell 

A TOP megvalósítási modellje az integrált területfejlesztési megközelítésre épülő 

decentralizált végrehajtás. Ennek keretét az alábbi tervezési és végrehajtási elemek képezik:  

 

• megyei gazdaságfejlesztési programok – integrált területi beruházások formájában 

(megyei önkormányzatok tervezik és végrehajtás is megyei közreműködéssel történik)  

• integrált településfejlesztési programok  

• megyei jogú városok esetében integrált területi beruházások formájában (megyei 

jogú városok tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, és a végrehajtás is 

MJV közreműködéssel történik)  

• a megye többi városa és települése esetében integrált projektcsomagok formájában 

(megyei önkormányzatok tervezik és végrehajtásban is közreműködnek) 

• városokban kísérleti jelleggel közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák tervezése és 

végrehajtása (szelekciós folyamatban kiválasztott városi helyi akciócsoportok tervezik 

és hajtják végre.  

 

A TOP megvalósításában a megyéknek és a Megyei Jogú Városoknak kulcsszerepük van. A 

megyei önkormányzatok összehangolják a megye területén megvalósuló összes tervezési 

folyamatot (beleértve a megyei jogú városok fejlesztéseit is), amely szerepkör kiterjed a 

végrehajtásban és a nyomon követésben való közreműködésre is. A TOP megvalósításának 

alapját a megyei önkormányzatok által a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan 

kidolgozásra kerülő megyei stratégiai és operatív fejlesztési programok, valamint - ezekhez 

illeszkedve - a TOP fejlesztési prioritásaihoz illeszkedő megyei területfejlesztési 

részdokumentumok képezik. E megyei területfejlesztési részdokumentumok két fő fejezetből 

épülnek fel:  

 

1. megyei gazdaságfejlesztési részprogram (ami megyei szinten összeállított 

gazdaságfejlesztési projektcsomagokból áll, beleértve a megyei jogú városok 

gazdaságfejlesztési akcióit);  

 

2.  a megyében található városokra és térségeikre kiterjedő várostérségi (kistérségi) 

fejlesztési részprogramok (kistérségenként 1-1 db kistérségi fejlesztési részprogram 

dokumentum, ami kistérségi projektcsomagokból épül fel).  
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3.4.2. A megyei szakképzés és a TOP kapcsolata 

6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés 

 

6.1. A helyi 

foglalkoztatási 

szint javítása 

megyei és helyi 

foglalkoztatási 

paktumok 

támogatásával 

 

 
önkormányzatok, 

önkormányzati 

többségi tulajdonú 

vállalkozások, 

magánvállalkozások

, 

Nemzeti 

Foglalkoztatási 

Szolgálat, képző 

intézmények,  

egyházak, civil 

szervezetek 

 

A helyi foglalkoztatási paktumok keretet teremtenek a 
munkapiaci szereplők hatékony együttműködéséhez. Az 
összefogás lényege, hogy a polgármesterek, munkaügyi 
szakemberek, vállalkozók, civilek, illetve a 
képzőintézmények vezetői együtt dolgoznak a térség 
foglalkoztatási problémáinak megoldásán, stratégiát 
alkotnak, beruházásösztönző programot indítanak, a 
helyi vállalkozások igényihez illeszkedő képzéseket 
szerveznek.   
 
A foglalkoztatási paktumok keretein belül a megyei 
gazdaságfejlesztési csomagok részét képező kkv 
támogatásokhoz kapcsolódóan lehetőség nyílhat 
foglalkoztatás-bővítést, a munkaerő képzését célzó ESZA 
támogatás igénybevételére. Az intézkedés jellemzően a 
TOP 1. prioritástengelyből származó beruházási 
támogatást egészítené ki célzott egyedi támogatással. A 
támogatás célja közelebbről azoknak a megyei és helyi 
jelentőségű beruházásoknak a kiegészítő támogatása, 
amelyek jelentős foglalkoztatási potenciállal bírnak. Az 
intézkedés keretében tervezett beavatkozások közvetlen 
célja ezen beruházások foglalkoztatottságot befolyásoló 
hatását a beruházással érintett térségbe koncentrálni. Az 
intézkedés keretében a megfogalmazott célok elérését 
támogatják a munkanélküli és inaktív helyi lakosság – 
kiemelt prioritást élveznek a fiatalok és a hátrányos 
helyzetűek – munkaerőpiacra belépését, 
foglakoztathatóságuk növelését és vállalkozóvá 
válásukat segítő megyei és helyi programok, melyek 
figyelembe veszik az adott térség munkaerő-piaci 
sajtárosságait. Jelen intézkedés nagy hangsúlyt helyez az 
olyan programokra, melyek elősegítik az adott térségbe 
visszatérni vagy ott letelepülni és munkát vállalni 
szándékozó munkaerő foglalkoztathatóságát. 
A TOP-ból finanszírozott programok keretében mintegy 

55-60 ezer munkanélküli részesülhet képzésben, juthat 

álláshoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. A térségi 

gazdaságfejlesztésh

ez kapcsolódó 

kiegészítő ESZA 

tevékenységek 
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6.4. A helyi 

identitás erősítése 

önkormányzatok, 

önkormányzati 

társulások, 

önkormányzati 

szövetségek, 

önkormányzati 

közintézmények, 

képző 

intézmények, 

egyházak, civil 

szervezetek, 

magánszemélyek, 

társasházak, 

érdekképviseletek 

A társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelését 

célzó támogatások fő kedvezményezettjei a térségi szintű 

esélyteremtő programok (ösztöndíjak, tehetség-

programok, egyéni pályázatok: helyismeret stb.) esetében 

főként az önkormányzatok lesznek. A támogatások fő 

célcsoportját az adott térségbe visszatérni vagy ott 

letelepülni és munkát vállalni szándékozó munkaerő és 

különösen, a fiatalabb, képzettebb korosztály jelenti.   

A támogatások másik célja az együttműködésre, 

önkéntességre és a karitatív tevékenységre való 

hajlandóság növelése helyi szinten. Ennek érdekében a 

TOP forrásai mintegy 1000, helyi szinten kiemelten aktív 

szerepet játszó civil szervezet kaphat lehetőséget önkéntes 

programok megvalósítására. 

 

14. táblázat: TOP lehatárolása (JNSzM Önkormányzat-2014. 03. 28-i verzió-tervezet) 
 

3.4.3. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei alternatív foglalkoztatási programja: 
Területfejlesztési Operatív program 2. programcsomagja 

 

Megvalósítani kívánt célok: 

• helyi foglalkoztatottsági szint növelése,  

• helyi termék előállítás és alapanyag-termelés növelése, a helyben való feldolgozás 
fejlesztése 

• az öko- és tájspecifikus gazdálkodás fejlesztése,  

• helyi és partnerségi program kialakítása,  
• elnéptelenedő településrészek, ingatlanok megóvása és fejlesztése.  

 

A projektcsomag rövid tartalma:  

• Energianövények termesztése, feldolgozása, hasznosítása, ártéri gazdálkodás,  
• biomassza feldolgozó kisüzemek létesítése (brikettáló, pelletáló, tároló),  
• élelmiszer alapanyag feldolgozó kisüzemek létesítése,  

• szociális bérlakások felújítása, építése,  

• ökológiai állattartás, hústermelés fejlesztése,  
• takarmánynövények termesztése,  
• tájgondnoki hálózat kiépítése,  
• jó gyakorlatok bevezetése, átvétele, tanácsadás,  
• elméleti és gyakorlati képzési programok bonyolítása,  
• környezetvédelmi és szemléletformáló programok megvalósítása.   
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Becsült költségigény: 3.484,0 millió Ft  

Érintett települések:  

(Jánoshida, Jászfényszaru, Jászkisér, Kisújszállás, Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Tiszasas, 

Mezőtúr, Csataszög, Hunyadfalva, Nagykörű, Rákóczifalva, Zagyvarékas, Tiszabura, 

Tiszafüred, Törökszentmiklós)  

 

Projektcsomag kapcsolódása a releváns Európai Uniós tematikus célkitűzéshez és beruházási 

prioritáshoz:  

(8.) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése  

8 (b) A foglalkoztatás barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése 

révén, beleértve a természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását  

8 (f) A fiatalok – különös tekintettel a munkanélküli és oktatáson kívüliekre – fenntartható 

munkaerő-piaci integrációja;  

(9.) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

9 (c) szociális vállalatok támogatása  

9 (d) aktív befogadás, különös tekintettel a foglalkoztathatóság javítására  

9 (e) a társadalom peremére szorult közösségek – például romák - integrációja  

9 (g) önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás  

(10.) Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás  

10 (d) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a 

munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az 

oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő piaci igényekhez való jobb igazítása; 

beleértve a szakoktatás és szakképzés minőségi javítását, valamint a gyakornoki 

rendszerek és munkaalapú tanulás kialakítását, mint pl. a duális képzési rendszerek; 
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Beavatkozási terület TOP VEKOP EFOP GINOP 
KEHO

P 
VP 

Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló 

egyéb önkormányzati 
gazdaságfejlesztési 

akciók 

A helyi termékekhez, rövid 
ellátási láncokhoz kapcsolódó 

logisztikai fejlesztések. Az 
önkormányzatok és az 

önkormányzati többségi 
tulajdonú szervezetek kisléptékű 

élelmiszer-feldolgozásához, 
termékelőállításhoz kötődő 

kiegészítő fejlesztései. 

    

A kisméretű önkormányzati infrastruktúra 
létrehozása, fejlesztése vagy bővítése (a 
megújuló energiával és az energia 
megtakarítással kapcsolatos 
beruházások); vidéki kulturális és 
természeti örökség hasznosítása 

Helyi kezdeményezés 
által vezérelt fejlesztés 

(CLLD) 

Kulturális és közösségi terek 
fejlesztése - infrastrukturális 

beruházások a városi CLLD-kben 
kísérleti jelleggel (ERFA)A 
városi CLLD-k közösségi és 

kulturális fejlesztéseihez 
kapcsolódó, illetve azokat 

támogató beavatkozások kísérleti 
jelleggel (ESZA) 

Kulturális és közösségi 
terek fejlesztése - 
infrastrukturális 

beruházások a városi 
CLLD-kben kísérleti 
jelleggel (ERFA)A 

városi CLLD-k 
közösségi és kulturális 

fejlesztéseihez 
kapcsolódó, illetve 
azokat támogató 

beavatkozások kísérleti 
jelleggel (ESZA) 

kiegészítő jelleggel a 
KMR területén 

található országos 
hatókörű szakellátási 

intézmények 
fejlesztése 

  

EMVA vidékfejlesztési beavatkozásai 
elsősorban az alábbi területeken: 
 1) a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai, 
térségi folyamatok hatásainak enyhítése; 
 2) helyi gazdaság megerősítése 
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Foglalkoztatást segítő 
beavatkozások 

A helyi foglalkoztatási szint 
javítása megyei és helyi 

foglalkoztatási paktumok 
támogatásával (ESZA) 

KMR területén 
megvalósuló 

foglalkoztathatóságot, 
illetve társadalmi 
együttműködés 
erősítését célzó 

fejlesztések 

A munkaerő-piacról 
kiszorult 

halmozottan 
hátrányos helyzetű 

személyek 
alkalmassá tétele a 
munkaerő-piacra 

visszavezető 
képzéseken való 
részvételre; aktív 

befogadás kapcsán 
azon hátrányos 

helyzetű személyek 
támogatása, akik a 

társadalomból 
kirekesztettek 

és/vagy rászorulók, 
és/vagy nagyon 

alacsony 
munkaintenzitású 

háztartásban élnek a 
szociális hátrányok 

kompenzálása, 
leküzdése érdekében 

A rövid távon a 
munkaerő-piacra 

integrálható 
munkanélküliek/inaktívak
, valamint a munkahelyük 
elvesztésével fenyegetett 

célcsoportokat az 
elsődleges munkaerő-

piacra közvetlenül 
visszavezető 

beavatkozások 
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15. táblázat: TOP területi lehatárolása 

Képzés, szakképzés, 
LLL 

a munkavállalók képzése a 
térségi adottságokra építő, 

egyedi jellegű 
gazdaságfejlesztési 

beruházásokhoz kapcsolódóan 
- a Foglalkoztatási paktumok 

keretében 

KMR területén 
megvalósuló 

szakképzési és 
felnőttképzési 
beavatkozások 

Alap-, közép- és 
felsőfokú 

kompetenciafejleszté
s és ismeretterjesztés; 
felzárkóztató képzés, 

oktatás (általános 
iskolai végzettség és 

érettségi 
megszerzése); a nem 

formális és 
informális tanulás 
támogatása; a 9. 
tematikus cél alá 
tartozó társadalmi 
felzárkózási célú 

foglalkoztathatóság 
javítása képzéssel és 

támogatással; 

Szakképzési és 
felnőttképzési 

beavatkozások; 
munkaerő-piaci és a 

szakképzettség 
megszerzését segítő 

képzések, amelyekkel 
javul a munkaerő-piaci 
elhelyezkedés esélye; 

munkaerő-piaci 
kulcskompetenciák 

fejlesztése; munkavállalók 
képzésének támogatása 
(vállalati képzések); a 

szakképzés és a 
felnőttképzés 

rendszerszintű, 
módszertani és szakmai 

fejlesztései 

 
  

Ösztöndíj programok 

járási szintű esélyteremtő 
programok részeként 
ösztöndíjprogram és 

tehetséggondozás 

intézmény- és 
hálózatfejlesztés 
infrastrukturális  

elemeinek 
kiegészítéseként 

Kutatói és 
felsőoktatási 
ösztöndíjak; 

mobilitást elősegítő 
ösztöndíjak; 

hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok 

számára a 
felsőoktatásba való 
bekapcsolódáshoz 
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3.4.4. Jász-Nagykun-Szolnok megyei mintaprogramok 

 

3.4.4.1. Tiszaigar Község Önkormányzata: a „Bezzeg” település 

Tiszaigar különleges településnek számít a megyében. A START közmunkaprogramok 

indításakor igazán nagy kreativitásról tettek tanúbizonyságot a község vezetői, hiszen olyan 

tevékenységekbe vágtak bele, amelyek valódi kuriózumnak számítanak. Ilyen például a 

méhészkedés vagy a vályogvetés, melyek országos szinten is egyedülállónak számítanak. 

Valószínűleg ezt ismerte fel a programot indító Belügyminisztérium is, mivel Tiszaigart – 

megyénkből egyedüliként – beválasztották azon tizenhét település közé, amelyek a 

későbbiekben mintaként szolgálnak majd az egész országban. A Belügyminisztérium tervei 

között szerepel, hogy a jogszabályi háttér megteremtését követően a szociális szövetkezetek 

alapjait ezeken a településeken folyó munkaprogramok tapasztalataira alapozza. 

 

A 2006-ban elindult közmunkaprogramok keretében a településen élő lakosok kezdetben 

kerti padok, asztalok, térkő gyártásával foglalkoztak. A 2011-es év mérföldkő a település 

életében, hiszen a START Mintaprogramok meghirdetésével megindultak a foglalkoztatási 

programok. A majorsági épületek mezőgazdasági hasznosításának hiányában különleges 

tevékenységet végeznek a településen élő lakosok. Az önellátó és fenntartható gazdaság 

újszerű tevékenységének bevezetésével Tiszaigar a hagyományoktól eltérően a következő 

tevékenységek bevezetésével próbál a szegénységből kilábalni. 

 

Közfoglalkoztatottság területei 

1. Különleges kisállatok tartása és feldolgozása: úgy, mint nyulak, fácánok és húsgalambok 

tartása-a helybéli szociális és egészségügyi intézmények számára történő átadással 

A program előnyei:  

• helyi és környező településekről érkező munkanélküliek bevonása 
• a kisállatok tartása nem igényel túl nagy szakértelmet, az állatok elhelyezése és 

élelmezése is megoldott 
•  állattartási tevékenységre való ösztönzés, állatok iránti szeretet kialakítása 
• felhizlalt állatok saját önkormányzati konyhán való feldolgozása 

• egészséges ételek biztosítása a helyi óvoda, iskola, idősek otthona számára 
• a programmal párhuzamosan futó elméleti állattenyésztési képzésen való részvétel 

lehetősége biztosított 
• többféle galamb tartása-F1 galambok, amerikai óriásposta és postagalambok, valamint 

debreceni pergő 
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1. kép: A Közmunkaprogram galambászai 
Fotó: Hajdú-D. András (origo) 

 

2. Önkormányzati méhészet kialakítása: a Tiszaigari Arborétum területén lévő önkormányzati 

méhészet kaptáraiban több száz méhcsalád termeli a helyi mézet a helyi közmunkások 

segítségével. 

Az elképzelés még 2012-ben megszületett, s először az önkormányzat 25 kaptárt vásárolt, 

majd a pályázaton nyert minta alapján továbbiakat gyártottak le. A méhcsaládokat gondozó 

munkások egytől egyig saját szorgalmukból sajátították el a méhészkedés alapjait. Sokan 

azonban környékbeli méhészektől is tanultak, tőlük lesték el a szakma alapjait. Miután a 

napraforgó is elvirágzott, a téli időszakra az arborétumba költözették vissza a méhcsaládokat, 

az összegyűjtött méz lepergetését követően. Az összegyűjtött méz eleinte főként 

reprezentációs célokat szolgál, kimondottan tiszaigari mézként ajándékozzák meg vele a 

település vendégeit.  

A későbbiekben azonban tovább szaporítják az állományt, jelenleg 152 családdal foglalkozik 

a méhészbrigád. 

 

A program előnyei: 

• meglévő természeti értékek megőrzése, helyi adottságok maximális kihasználása 

• jelenlegi 152 méhcsalád állandó szaporulata biztosítja a máz utánpótlást 

• méhészetben dolgozók foglalkoztatási programba való bekapcsolása 

• megtermelt méz helyben való felhasználása, helyiek mézfogyasztásának növelése 

• megtermelt méz továbbértékesítésének lehetősége 
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2. kép: Méhészet a tiszigari arborétumban  
Forrás: Hajdú-D. András (origo) 

 

3. Térkövek gyártása: munkahely hiányában, de ötletekből ki nem fogyva a helyiek 

különböző formájú térkövek gyártását találták ki, úgymint yeti lábnyom, gyíkformájú és 

egyedi mintázatúakat. A helyben elkészített érdekes és hagyományosabb mintázatú kövekkel 

fedték le a helyi játszóteret és buszmegállókat.  

A program előnyei: 

• helyben lévő alapanyagok felhasználásával gyártott térkövek 
• egyedi, hagyományos mintázatúak 

• olcsóbb végtermék előállítása helyi foglalkoztatás biztosításával 
• településkép vonzóbbá tétele, helyiek felelősségtudatának növelése a környezetünk 

szebbé és biztonságosabbá tétele érdekében 
 

 

3. kép: Egyedi mintázatú saját gyártású térkövek 
Forrás:: Hajdú-D. András (origo) 
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4. Vályogvetés: A „Fateknőtől a computerig” című projekt keretében a vályogvetést a 

tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központ kihelyezett képzéssel, Tiszaigaron szervezte 

meg.  

A lebonyolításban jó együttműködés alakult ki a község polgármestere, Szilágyi László és a 

projektgazda intézmény között. A 18 tiszaigari lakos 2012-ben 120 órás képzés keretében 

sajátította el a vályogvetés csínját-bínját. A mesterség alapjainak elsajátítása tíz napig tartott, 

majd ezt követően sor került a községi agyagos területen a termelő munkára.  A nehezebb 

munkát, mint hajdanán, a férfiak végezték (az agyag kitermelése, a sár megkeverése, 

kitolása), a szakítás, a formázás a nőknek jutott természetesen. 

 

A program előnyei: 

• A tanfolyam eredményeképpen 18 fő sajátította el ezt a kismesterséget, és ezen időszak 
alatt több mint tízezer vályog készült el 

• nők is bekapcsolódtak az elméleti és gyakorlati oktatásba 
• a helyben előállított vályogból a sertéstenyésztéshez szükséges ólakat építették fel 

• eredményes, mintaértékű együttműködések alakultak ki megyénkben, a mesterség 
elméleti és tapasztalati szintű átadása megvalósult 

 

4. kép: Vályogvető start munkás  
Forrás: Hajdú-D. András (origo) 

5. Papír brikett és szalmabála: Az Igariak a településen fellelhető helyi mezőgazdasági és más 

jellegű hulladék anyagok újrahasznosítását is megoldották. Papír brikettből és szalmabálák 

újrahasznosításából biztosított a helyi közintézmények, mint például óvoda, iskola, START 

munkaprogram bázisépületének téli fűtése. 

A program előnyei: 

• az intézmények fűtésének kb. ötödére való csökkentése éves szinten –számlákon 
nyomon követhető a változás 
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• működő mezőgazdasági vállalkozások feleslegeinek átadása az önkormányzat számára-
együttműködések erősítése a két szféra között 

• hulladék anyagok újrahasznosításával a környezetvédelmi szempontok előtérbe 
helyezése 

6. Növénytermesztés: A településre látogatók találkozhatnak itt fóliasátrakkal, ahol a zöldség 

palánták nevelése folyik. (dísznövény, szántóföldi növények) 

A program előnyei: 

• helyi és környező településekről érkező munkanélküliek bevonása 

• a zöldségek és növények termesztéséhez átadott ismeretek elsajátítása elméleti és 
gyakorlati képzések keretében 

•  a lakosok motiválása-saját palánták elültetésével konyhakertjeik rendbetétele 

• megtermelt alapanyagok saját önkormányzati konyhán való feldolgozása 
• egészséges, tartósítószer mentes zöldségek biztosítása a helyi óvoda, iskola, idősek 

otthona számára 
7. Kulturális programok: Tiszaigar természetesen jó ötleteiről és alkotókedvéről ismert a 

Nagykunság térségében. Nem telhet el karácsony óriás adventi koszorú nélkül, és minden 

családnak külön eljutatott koszorú nélkül. A szalmabálák kreatív hasznosítását mutatja a 

településen felépített szalmatraktor és szalmaparaszt, méhet, nyulat illetve medvét formázó 

szalmaszobor. 

 

5. kép: Polgármester által tervezett szalmatraktor (saját) 

 

6. kép: Mézes maci a közmunkaprogramot szimbolizálja (saját) 
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8. Egyéb programok: 

1. utcafásítási program: 650 db csemete elhelyezésével, pótlások biztosítása
2. műhely program: téli szezonban fő

tárgyak készítése, gyertyakészítés, fából készült dísztárgyak
 

Tiszaigar mintaprogramjának iránymutatásai:

1. Komplex programokat tartalmaz

mintaértékű fejlesztéseket hoz összhangba a helyi adottságok figyelembevételével

2. Megvalósítás során biztosítja a tevékenységek közötti 

alapelve érvényesül, mert a nyári és téli szezonban mű ő

foglalkoztatás folytonosságát

3. Megvalósítással párhuzamosan futó agrár (állattenyésztési

képzések biztosításával a 

4. A komplexitás miatt az idő ő

5. Önfenntartó gazdaság hosszú távon való mű

állás miatt 

6. Kézzel fogható eredményeket, produktumokat hoz

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a programok sikerességét a kifizetett segélyek 

viszonylatában: 

 

 

13. ábra: Két év összehasonlítása a kifizetett segélyek összegére vonatkozóan 
(Forrás: Tiszaigar Község Önkormányzat elő

vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja

utcafásítási program: 650 db csemete elhelyezésével, pótlások biztosítása
űhely program: téli szezonban főként kismesterségek gyakorlása: kovácsoltvas 

tárgyak készítése, gyertyakészítés, fából készült dísztárgyak 

Tiszaigar mintaprogramjának iránymutatásai: 

Komplex programokat tartalmaz- több tevékenységet magába foglaló sokoldalú 

ű fejlesztéseket hoz összhangba a helyi adottságok figyelembevételével

Megvalósítás során biztosítja a tevékenységek közötti átjárhatóságot, a folyamatosság 

alapelve érvényesül, mert a nyári és téli szezonban működő programok biztosítják a 

foglalkoztatás folytonosságát 

Megvalósítással párhuzamosan futó agrár (állattenyésztési- és növénytermesztési) 

képzések biztosításával a megfelelő szakmai gyakorlat kialakul-egymásra épül

A komplexitás miatt az időjárási kockázatok kivédhetővé válnak 

Önfenntartó gazdaság hosszú távon való működtetése biztosítottá válik a több lábon 

Kézzel fogható eredményeket, produktumokat hoz 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a programok sikerességét a kifizetett segélyek 

 

Két év összehasonlítása a kifizetett segélyek összegére vonatkozóan 
Forrás: Tiszaigar Község Önkormányzat előadásanyag

őoktatás megvalósításának mintaprogramja  
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utcafásítási program: 650 db csemete elhelyezésével, pótlások biztosítása 
ű őként kismesterségek gyakorlása: kovácsoltvas 

több tevékenységet magába foglaló sokoldalú 

ű fejlesztéseket hoz összhangba a helyi adottságok figyelembevételével 

átjárhatóságot, a folyamatosság 

ű ő programok biztosítják a 

és növénytermesztési) 

egymásra épül 

 

űködtetése biztosítottá válik a több lábon 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a programok sikerességét a kifizetett segélyek 

 

Két év összehasonlítása a kifizetett segélyek összegére vonatkozóan  
őadásanyag) 
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14. ábra: Közmunka programban foglalkoztatott munkások megoszlása 
Forrás: Tiszaigar Község Önkormányzat előadásanyag 

 

7. Együttműködés lehetősége folyamatos a beszerzési és feldolgozói részről 

8. Pályázati támogatásból beszerzett géppark: traktor, úthenger és árokásó gép 

9. Helyi vállalkozókkal való együttműködés kiépítése:  mezőgazdasági, cégek évtizedek 

óta segítenek a településnek havat takarítani vagy szalmabálát szállítani a 

közintézmények felé. A kitűnő kapcsolat eredményeként a település segít a 

vállalkozásoknak a földmunkában vagy egyéb más igényelt tevékenységben. A 

rendelkezésre álló források-munkaerő és géppark-iránt amúgy is van kereslet a 

településeken. Az erőforrások átcsoportosíthatóak az optimális munkatervezéssel. 

10.  Közmunka program negatív tényezőinek kiszűrése büntetőbrigád felállításával: 

közmunkások napi szintű szondázása az alkoholfogyasztásra nézve visszatartó erő  

11. Kb. 130 ember közfoglalkoztatása valósult meg a településen helyiek és környező 

településen lévő munkanélküliek bevonásával 

 

Jövőbeni fejlesztési elképzelések 

A polgármester az eddigi tapasztalataira építve a helyiek motiválásával a következő 

fejlesztéseket szeretné megvalósítani a településen. 

1. Jelen közmunkaprogramokból származó helyi termékek népszerűsítése, piacra dobása-

egyéb helyi termékekből származó bevétel növekedés- figyelembe véve a tisztességes 

piaci magatartás szabályait a helyi vállalkozók védelmében 

2. Nagyivánnal és Berekfürdővel kötött együttműködés eredményeként az önellátó 

gazdaság térségi szintre történő emelése-Berekfürdői strand területén igariak által 
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megtermelt vagy kézzel készített termékeket árusító saját bolt kialakítása-berekfürdői 

munkanélküliek alkalmazásával 

3. Értékesítés kiterjesztése: jelenlegi felvásárló Tiszafüredi Nemzeti Kft, aki a szociális 

étkeztetést bonyolítja a településen 

4. Szántóföld híján inkább alacsonyabb EU-s követelményeknek való megfelelés 

állattartásra való berendezkedés: mangalica rideg tartása a cél-sertésólak helyiek által 

készített vályogból készülnek majd 

5. Jelenlegi foglalkoztatottak számának megtartása, esetleges növelése 

6.  Hosszú távon pedig olyan elképzeléseket is dédelgetnek, hogy egy szociális 

szövetkezetet szeretnének létrehozni Igaron, amelynek komoly bevételt hozhat az a 

térségi egyedülálló kezdeményezés.  

7. A jövőben tervezett gombatermesztéssel az időjárás illetve szezonváltás okozta 

kockázatok áthidalására állandó munka biztosítása. 

 

A mintaértékű programok adaptálása 

A környező települések (pl.: Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszaroff) hasonló adottságokkal és 

háttérrel rendelkeznek, ezért joggal mondható, hogy a Tiszaigari példát követve megyénkben 

ők is elindulhatnak ezen az úton. Sokan úgy vélik, hogy a közmunkaprogramoknak hosszú 

távon nincsen különleges haszna, de erre joggal rácáfol Tiszaigar. Az ő településük példája 

mutat rá arra, hogy egy szorgalmas, rugalmas hozzáállású, jó kapcsolatokkal rendelkező 

önkormányzat milyen szép eredményeket tud elérni ezen az oly sokak által vitatott területen 

is. 

 

3.4.4.2. Az „energikus” Tiszasas: a jó gyakorlat átadása 

Tiszasas ugyan nem a tanulmány által érintett Nagykunsági települések közé tartozik, de élen 

jár a vidéki élet fellendítését célzó START közmunkaprogramok megvalósításában, a 

kutatás-fejlesztési programok megvalósításában, ezért a Nagykunságban lévő települések erre 

a mintára felépíthetik saját közfoglalkoztatási programjaikat. 

 

A település három évvel ezelőtt vágott bele az energianád termesztésébe abból a célból, hogy 

az önkormányzati épületek fűtését ezzel oldják meg. A program sikerét mi sem bizonyítja 

jobban, mint a településen létrehozott energianövény kísérleti és bemutató kert. 
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Mindamellett a helyiek kitartó munkájának köszönhetően a kertészeti ágazatban is fel tud 

mutatni szép eredményeket. 

 

Önellátásra irányuló, komplex mezőgazdasági közfoglalkoztatási program  

A program eszenciája a helyi hagyományokon és erőforrásokon alapuló helyi viszonyokra 

adaptált és helyben felhasználható értékek teremtése. 

Tiszasason nagy hagyományai vannak a mezőgazdasági termelésnek. A termelésből, 

elsősorban annak kertészeti szegmenséből, hosszú idő után 2011 óta újra az önkormányzat is 

kiveszi részét. 2011 tavaszán 1 ha fejes káposzta és 1 ha sütőtök termelésébe kezdtek bele a 

település lakosai. A kézimunkát a közmunka program résztvevői végezték, az inputanyagot 

és a földterületet az önkormányzat biztosította. A termést részben a köz- és szociális 

étkeztetésben használták fel, részben pedig a rászoruló családok körében természetbeni 

juttatásként kiosztották.  

 

Az önkormányzat még mindig jelentős mennyiségű felesleget is értékesítette, és az abból 

nyert bevételeket a program továbbfejlesztésére használták fel. 

A programnak óriási sikere volt a település lakosságának körében, sőt az országos média 

érdeklődét is felkeltette a helyi önkormányzat. A másodlagos mezőgazdasági tevékenység 

híre több területen kavicsot dobott mind az országos közfoglalkoztatás szervezés, mind pedig 

az önkormányzati gazdálkodás állóvizébe, ezzel is erősítve a tiszasasiakat céljuk maximális 

teljesítésében. A sikeres program folytonosságát biztosítva 2012-ben is elindult a Start 

munkaprogram, melynek nyomán a mezőgazdasági fejezetben két ágazatot alakított ki a 

település:, egy kertészetit és egy energianövény termelő és feldolgozót.  

 

Az energetikai növények termelése terén az önkormányzat 2009 óta rendelkezik 

tapasztalatokkal, mivel a Debreceni Egyetem Növény Bio-Technológia Intézetének kutatói 

által kinemesített energia célú olasz nádnak (Arundo Donnax-nak) a település a kísérleti 

állomása.  
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7. kép: Az energianád közvetlen közelről 
(Forrás: Tiszasas Község Önkormányzata) 

 

 

8. kép:Az energiamályva  és energiafű ültetvény 
(Forrás: Tiszasas Község Önkormányzata) 

 

Így nem is volt kérdés, hogy az egyik ágazat az energetikai növénytermesztés lesz. A 

Debreceni Egyetem kutatói által létrehozott Cellulose Farming Group-al azóta is kiváló a 

kapcsolat, sőt 2012. január 5-én Tiszasas adott otthont, egy közös szervezésű, számos neves 

előadót felvonultató megújuló energetikai konferenciának. Az Olasz nád tiszasasi termesztése 

az óta is sikeres. A hosszú távú célkitűzés a további energetikai célú növényekkel való 

adaptációs kísérletek.  

Ennek érdekében az együttműködés erősítésére az önkormányzat kapcsolatot kezdeményezett 

a Gödöllői székhelyű Szent István Egyetemmel és annak Mezőgazdaság Tudományi karával.  

Az intézet iránymutatásai alapján, az önkormányzat kialakított egy 1 ha területű 

energianövény kísérleti és bemutató kertet.  
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A kert létrehozásának célja, a helyi ökológiai viszonyokhoz leginkább alkalmazkodó 

energianövény megtalálása, illetve a terület bemutató kertként való működtetése az 

önkormányzatok és a téma iránt érdeklődő egyéb szervezetek és magánszemélyek számára. A 

bemutató kertben-legjobban teljesítő növények, az önkormányzat tulajdonát képező, további 

6 ha-on kerülnek felszaporításra és képezik majd intézményrendszereik fűtési alapanyagát.  

 

Az „Energiatermelő és feldolgozó szociális mintagazdaság Tiszasason” című projekt 

keretében egy teljes vertikumú energianövény feldolgozó üzem létesült.  Az üzem 

alapanyagának megteremtése: másik két Startmunka célterület (belvíz rendszerek 

rekultivációja és illegális szeméttelepek felszámolása) során termelik ki a dolgozók.  

A szárított feldolgozott biomasszából készülő brikettet szintén pályázati forrásból beszerzett 

nagy hatásfokú biomassza kazánokban égetik el (foglalkoztatottak száma 2012-ben a projekt 

keretében 9 fő.) 

 

A kertészeti ágazati program: 2010-ben még nem volt lehetőség a Startmunka 

mintaprogram által kínált lehetőségeket igénybe venni, ezért a településen a saját 

közfoglalkoztatási program indult el. Gépek, eszközök hiányában és csupán a rövid távú 

foglakoztatás dolgozóival napi 4 órában. A településen élők helyi lakosok összefogásával 

sikerült 1 ha sütőtök és 1 ha káposzta megtermelése. A termésből mindenki részesedett, aki 

bármilyen módon segítette a program megvalósulását, sőt jelentős mennyiség került 

kiosztásra szociálisan rászorultak részére.  

Ezen előzmények után indult be a kistérségi Startmunka mintaprogram, amelyben immár 

nemcsak a foglalkoztatás bérköltségét, de bizonyos mértékben az inputanyagok és eszközök 

beszerzése is finanszírozva volt. 

 

Az eredmények a következők voltak: 2x1 ha fejes káposzta, 1 ha kápia paprika 1 ha 

fűszerpaprika és 0,3 ha burgonya termelése valamint számos egyéb konyhakerti növény 

kisebb felületen mindez 16 fő foglalkoztatását megvalósítva.  
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9. kép: A tiszasasi közmunkások konyhakertjükben 
(Forrás:Tiszasas Község Önkormányzata) 

 

 

 

10. kép: A tiszasasi betakarítás 
(Forrás: Tiszasas Község Önkormányzata) 

 

Az önellátáson is túl: A termesztett növények kiválasztásánál a helyi termelési tapasztalatok, 

a helyben való felhasználás lehetősége és a piaci viszonyok játszottak szerepet. A Tiszasasiak 

által helyben fel nem használt felesleget továbbértékesítik. 

 

A közfoglalkoztatás számszerű eredményei 

• A projekt üzemszerű folyamatos működése során a kertészeti ágazat terményeit 

felhasználva 25%-al csökkenthetők az üzemi konyha alapanyag beszerzési költségei, a 

felesleg értékesítéséből származó eredmény realizálódása mellett, az energiatermelő és 

feldolgozó ágazat munkája nyomán pedig 75%-al csökkennek a fűtési célú kiadások 

települési viszonylatban. 
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• A program szociális és társadalmi hozadéka, hogy a programban résztvevődolgozók 

termelékenysége az egyszerű emberek számára is kézzel fogható eredmények miatt 

jelentősen javult, továbbá a megtermelt zöldség és fűtőanyag természetbeli juttatásként 

történő kiosztása nagymértékben tompította a település szociális feszültségeit és 

példátlan összefogást teremtett egy nyilván valóan jó ügy érdekében.  

 

• A program megvalósulása gyökeres változásokat hozott a település életében. 

Drasztikusan csökkent a településen a regisztrált álláskeresők száma. Természetesen a 

nettó 47.000 Ft nem oldotta meg a munkavállalóink megélhetési problémáit, de 

többségüknél a 22.500 Ft-os segélyhez képest bejelentett munkahelyen dupla bevétel 

keletkezett, amely azért jelentős havi növekmény. A Szociális feszültségek, tehát 

mindenképpen tompultak a településen, amelyhez kis mértékben ugyan, de a kiosztásra 

kerülő termények is hozzájárultak. Érdekes hozadéka a közfoglalkoztatási programnak, 

hogy azok a kertész családok, akik évek óta ugyanazzal a munkavállalói körrel 

dolgoztatnak napszámosként (jellemzően egyszerűsített foglalkoztatás keretében) a 

program beindulása előtt bejelentették a napszámosaikat, nehogy elcsábítsa őket az 

önkormányzat szerződéses ajánlata. 

 

• A program során a teljesen leharcolt és szinte használhatatlan önkormányzati 

eszközpark megújult. A beszerzett számos eszköz nélkül közfoglalkoztatás nem 

megvalósítható. Óriási értéke volt a Startmunka programnak, hogy erre forrást 

biztosított. Ezek az eszközök, épületek és energetikai beruházások az egész település 

életére hatnak. A fejlesztési célok megvalósulásával önellátási törekvéseink 

megerősödnek. Megtakarításaik révén költségvetési hiányuk csökken, likviditási 

nehézségeik kezelhetőbbé válnak, termelésük révén értékteremtő munkát szerveznek a 

közmunkásoknak, egészséges biztonságos alapanyaggal látják el az önkormányzati 

konyhákat, továbbá mind kertészeti, mind pedig energianövény programokkal új 

távlatokat nyitnak egy újszerű önkormányzati gazdálkodási forma számára. 

 

Egy tipikusan alföldi mezőgazdasági, kertészeti hagyományokkal rendelkező településen 

egyértelműnek tűnt, hogy a növénytermesztésre szükséges alapozni. 
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A kiválasztott terület ismérvei: 

1. Szerény eszközállomány ellenére is agro-technológiai szempontból biztonságos a 

termelés 

2. Jelentős kézimunkaigénnyel bír, a folyamatos foglalkoztatás érdekében 

3. Helyben is hasznosítható, megtakarításokat eszközölhet a település 

4. Nincsen konkurencia a helyi illetve hazai termelőkkel 

5. Az értékesítésre szánt feleslegre lehetőleg export irányú piac szükséges 

6. A termesztéstechnológia pontos betartásával példát mutatnak a konyhakerti 

termeléshez 

7. A termés szociális alapon természetbeli juttatásként értékes segítség lehet rászoruló 

családoknak 

8. Ezek a programok időben is, térben is igazodnak egymáshoz, így a munkaszervezés 

szempontjából kritikus időszakokban az egyes feladatokra beosztott dolgozók időnként 

más munkaterületen is dolgoznak.  

 

A Tiszasasi közfoglalkoztatás alappillére lehet egy szociális mintagazdaság 

megteremtésének, ahol a termelés, feldolgozás és foglalkoztatás hármas pilléreire a nem is 

olyan távoli jövőben egy számos területen önellátó település modellje építhető fel. A tiszasasi 

közmunkaprogram nem elméleti modell, sokkal inkább gyakorlati tapasztalatokból építkező, 

kisebb változtatásokkal bárhol adaptálható működő rendszer. 
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3.5. Innovatív, vidéki, egyházi fenntartású, mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
felsőoktatási kar/szakok létesítéséhez társuló képzési program, tematika, 
portfólió 

 

3.5.1. Szakértői interjúk 

 

3.5.1.1. Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző iskola 
(Gyomaendrőd) 

 

Helyzetkép 

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 

Gyomaendrőd város központjában, természet közeli, parkosított környezetben található. 

Széles körű szakképzési kínálattal, elméleti és gyakorlati képzőhelyekkel, tangazdasággal, 

tanműhelyekkel, kollégiummal, színes szabadidős foglalkozási lehetőséggel (internet 

hozzáférés, felszerelt konditerem, könyvtárhasználat, kézműves foglalkozás, színjátszó kör, 

önismereti foglalkozás, kulturális programok) várják leendő tanulóikat.  

A város természeti adottságai lehetőséget adnak arra, hogy idegenforgalmi központtá 

fejlődjön, növelve ezzel a terület lakosságmegtartó erejét, biztosítva az itt élők boldogulását. 

A számos szakmai versenyen elért kimagasló eredmény tanúsítja a képzések magas 

színvonalát, gyakorlat orientáltságát. 

A Leonardo da Vinci program segítségével az intézmény rendszeres külföldi gyakorlatokat 

szervez Lengyelországba, Franciaországba és Olaszországba.  

 

Az intézmény képzései 

Szakközépiskola képzési idő 4 év, 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára 

• környezetvédelmi ágazat 

• mezőgazdasági ágazat 

Szakiskola képzési idő 3 év, 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára 

• mezőgazdasági gépész 

• halász, haltenyésztő 

• lovász 

• mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 
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• édesipari termékgyártó 

• húsipari termékgyártó 

• pék 

Ráépülő szakképzések szakiskolai végzettséggel rendelkezők számára 

• mezőgazdasági gépjavító 

• állattartó szakmunkás 

• belovagló 

 

Technikus képzések érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára 

• környezetvédelmi technikus 

• lovastúra vezető 

• állattenyésztő és állategészségügyi technikus 

• mezőgazdasági technikus 

• élelmiszeripari technikus 

• élelmiszeripari gépésztechnikus 

ráépülő technikus képzések technikusi bizonyítvánnyal rendelkezők részére 

• környezetvédelmi mérés szaktechnikus 

• növényvédelmi szaktechnikus 

2014. április 15-án interjút folyattunk az intézmény mb. igazgatójával, Davidovics Lászlóval. 

 

11. kép: Miniszteri elismerés 
(Bal oldalon Davidovics László igazgató,  

jobb oldalon Dr Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter) 
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Elmondása alapján, Gyomaendrődön több mint száz éve folyik mezőgazdasági jellegű 

képzés. A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 2013. 

augusztus 1-től a Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozik. Az iskolában jelenleg 464 diák 

tanul, akik zömmel Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből származnak. Jellegzetesen az 

alábbi mezőgazdasági képzéseken tanulnak: mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó, 

mezőgazdasági gépész, pék, cukrász, édesipari termékgyártó. 2014. szeptembertől már 

szakácsképzésre is jelentkezhetnek.  

Megítélése szerint, a beiskolázási mutatóik optimális képet mutatnak, a felvett diákok számát 

tekintve országos szinten a 14-15. helyen állnak. A prognosztizálások szerint, a 2014/2015. 

tanévre felvételiző közül 71 fő leendő diák jelölte meg első felvételi helyként az intézményt. 

2014. júniusban 92 fő végez majd és 25-30 főt tudnak még beiskolázni szeptemberig. 

 

Két tangazdasággal rendelkeznek: a dévaványai úti telepük 450 db sertés, több mint 100 db 

juh, 2 db ló és néhány száz tyúk állománnyal bír. A körösladányi úti farmon található 

HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerrel rendelkező cukrász-pék műhelyben képezik az 

adott szakon tanuló diákokat. A sajtüzemük jelenleg nem üzemel, ám komoly tárgyalásokat 

folytatnak egy olasz bivaly telep tulajdonossal. A gazdaságban őshonos állatokat is 

szeretnének tartani. A képzőhely felszereltsége meglehetősen hiányos, gépek, épületek erősen 

amortizálódott állapotban vannak.  

 

 

12. kép: Magyar vidék napja a Millenáris Parkban 
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Kapcsolatrendszer 

A középiskolának hagyományosan jó a nemzetközi cserediák partnersége. Franciaországban 

a magyar diákok családi vállalkozásoknál valamint az Edgar Pisani középiskola 

tangazdaságának bio sertéstelepén és lovas központjában tölthetik le háromhetes 

gyakorlatukat. Olaszországban az agro-turisztika és a vidéki élet megszervezése területén 

szerezhetnek tapasztalatokat, míg Lengyelországban egy 500 egyed számú lovászatban 

illetve inszeminátor állomáson tudnak dolgozni. A szakmai gyakorlatok egy részét ezeknek 

az országoknak a partnerei körében töltik el a diákjaik. A képzési végén a részvevők EU 

mobilitás bizonyítványt kapnak. A méltán híres gyomendrődi „Sajt és túrófesztivál” ennek a 

kapcsolatrendszernek köszönhető. 

 

Hazai vonalon Békés megyében a legerősebb a kapcsolatrendszerük. Kitűnő a kontaktjuk a 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatával, a Gyomaendrőd Járási Hivatallal és a Békés megyei 

vállalkozókkal, ahol a diákok szakmai gyakorlatokon vehetnek részt (pl. Körös-Maros 

Nemzeti Park, Gallicoop baromfikeltető és feldolgozó Zrt). Szintén jó kapcsolatot ápolnak a 

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével. Egy 

közös TÁMOP projekt keretén belül közel 500 fő munkanélkülit képeztek át akkreditált 

motorfűrész-kezelő, segéd mezőgazdász és a tejfeldolgozó képzéseken 2013-2014 évben.  

 

Jövőkép 

Az iskola fenntartója a Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban VM). Ez azt jelenti, 

hogy önállóan gazdálkodhatnak és önállóan működhetnek. 80 millió Ft/éves bevételt 

irányoznak elő az iskolák számára, mely szinte jelen helyzetben nehezen vagy egyáltalán 

nem teljesíthető. Jelenleg bevételük a sertés ágazatból és a nyári turizmusból származik. A 

minisztérium szeretné hosszú távon „letisztítani” a képzéseket, megyénként egy-két olyan 

intézményt kijelölni, amelyekben csak mezőgazdasági és élelmiszeripari képzéseket 

folytatnának. 2013-tól ezidáig ez az elképzelés egyenlőre nem valósult meg, mert több 

intézmény is lobbizott, hogy ne vegyék el tőlük a mezőgazdasági képzéseket, ugyanis 

szociális feszültségeket okozott adott iskolákban. A felsőbb szerv a jövőben a saját 

agrárszakképzési intézmény hálózatához tartozó intézményeket fogja támogatni. Elsősorban 

ők kapják majd meg a képzési engedélyeket az OKJ-s szakmák megvalósításához. Ebben 

bíznak, hisz előreláthatóan jobban ki tudják majd használni az adottságaikat.  
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Először is a VM-től várják azt a beruházási „injekciót”, amivel modern szintre tudják hozni 

az elavult gépparkot és az épületeket állapotát. 

 

Lehetőség adódik OKJ-s aranykalászos gazda képzés valamely főiskolára történő 

kihelyezésére, de a VM kifejezett kérése, hogy a középiskolákban valósítsák meg a 

képzéseket.  

 

A következő oktatási ciklusra a gazdákat is szeretnék bevonni a felnőtt képzési rendszerükbe. 

Ez a lehetőség esélyt teremt a végzett diákok, a felnőtteket továbbképzésére, átképzésre. 

Ezen kívül kulturális és művelődési rendezvényeket is szeretnének szervezni. Helyt adnának 

az iskolában a művészeti kiállításoknak, különböző folklór rendezvényeknek, ami szintén 

idevonzhatja az embereket. 

 

Törekedni kell a vidéki képzések megszervezésére, hisz erre létezik egy kormányzati 

irányvonal, egyértelmű, direkt vidékfejlesztési politika, az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Program. Konkrét beruházásokra, nyomon követhető programokra és emberi erőforrásokra 

van szükség, de mindez motivált emberek nélkül nem tud működni. 

 

Az intézetben végzett diákok változó mértékben tanulnak tovább. Vannak olyanok, akik 

maradnak és egy másik szakmát tanulnak, vagy elmennek valahová dolgozni majd utána 

visszajönnek a felnőttképzés valamely szakára. Főiskolára, egyetemre csekély számban 

jelentkeznek, a végzős tanulók kb. 4-5 %-a tanul csak tovább.  

 

Meglátása szerint, a jelenlegi reális kép azt mutatja, a mai diák nem akar dolgozni. Ahhoz 

hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari képzésbe be lehessen vonni a diákokat, nagyon erős 

marketing tevékenységre lenne szükség mind országos és mind lokális szinten. Vonzóvá, 

színessé, érdekessé kell tenni a diák számára a képzéseket igazából így lehet csak őket 

vidéken tartani. A Leonardo da Vinci programokat, a kulturális és sporteseményeket is 

elsősorban e célból szervezik a gyomaendrődi intézetben. 

 

Úgy látja továbbá, nem sok esély van arra, hogy az általuk képzett diákok Gödöllőre vagy 

Kaposvárra menjenek továbbtanulni, ezért nagyon fontos lenne, ha Mezőtúron sikerülne újra 

beindítani valamilyen felsőfokú képzést.  
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Mezőtúr és Gyomaendrőd infrastrukturális szempontból kedvező adottsággal bírnak: 

egymástól mintegy 15 km távolságra fekszenek, jó a vasúti és közúti közlekedési hálózata, 

így nem okozhat gondot a végzett középiskolai tanulók átjárása. 

 

Javaslata szerint, az általa képviselt középiskola és a Gál Ferenc Főiskola leendő mezőtúri 

agrár- vidékfejlesztési felsőoktatási struktúrája az alábbi módokon, lehetőségekkel tudna 

összekapcsolódni. 

• A középiskola tangazdaságai gyakorlati oktatói bázishelyül (állattartás, bivaly sajt 

üzem, cukrász-pék üzem) szolgálhatnak a leendő mezőtúri főiskolai hallgatók számára 

is. 

• Közös programokat szervezésével mélyülhet a két intézmény közötti közösségi tér 

• Közös pályázatok benyújtásával stabilizálódhatnak az intézményi anyagi források. 

• A főiskolai hallgatók számára is tudnak a nemzetközi és hazai együttműködő 

szervezeteknél gyakorlati munkát biztosítani. 

• A középiskolában oktatók továbbképzése nem igényként, hanem kötelezettségként 

jelenik meg. Az iskolaigazgató rendszeresen harcol azért, hogy a tanárok az 

alapszakma mellé szerezzenek egy másikat is. Számítástechnikai, nyelvismereteik is 

„erősen” hiányosak. Elképzelései szerint, a főiskolának az említett képzések mellett 

pedagógiai szakot is érdemes lenne indítani, mert jó néhány középiskolai tanárnak 

nincs ilyen végzettsége sem. 

• A mezőgazdasági vidékfejlesztési képzéseket nagyon nehéz eladni. A szakképző iskola 

és a főiskola összefogására nagy szükség lenne a vertikális képzés kialakításához. Az 

egyház sokat tehetne annak érdekében, hogy speciális pedagógiai eszközökkel nevelje a 

gyerekeket. Lengyelországban pl. az egyház kulturális központként működik, ezt 

kellene itthon is megvalósítani. Az egyháznak össze kellene fogni a középiskolákkal is 

(pl. hittan órát beiktatása). 

• Fel kell építeni azt a rendszert, ami az egymásra épülést eredményezné: általános iskola 

– középiskola – főiskola. A középiskola feladata megszerettetni a diákokkal a 

mezőgazdasági jellegű szakmát, hogy ezt folytatva menjenek főiskolára nappali vagy 

levelező tagozatra.  

• 20 évvel ezelőtt 19.000 fő lakosság számmal rendelkezett Gyomendrőd. Jelenleg 

14.000 fő lakja a várost és ennek zöme idős ember. A fiatalok elmennek, nem látják a 

vidék adta lehetőségek kihasználását. Ahhoz hogy itt maradjanak szükséges egy 
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vertikális intézményrendszer kiépítése, anyagilag és eszköz állományának 

„felturbózása”, valamint a vidéki életforma propagálása. Mindehhez a középiskola, 

főiskola, járás, város szilárd összefogására lenne szükség.  

 

A mezőtúri felsőfokú képzéseket teljes „mellszélességgel”támogatja, azonban ehhez 

rendszeres konzultációra lesz szükség. 

 

3.5.1.2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Szolnok) 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segíti a kis-és közép 

vállalkozói szektornak az európai Unió és más piacokon önálló exportőrként történő 

megjelenését, megyei gazdaságfejlesztést, bel-és külpiacra jutást. A kamara képviselői 

érdekegyeztető, érdekérvényesítő tevékenységükkel gazdaságfejlesztő szolgáltatásaikkal 

hozzájárulnak a vállalkozói közösség, illetve a megye gazdaságának szerveződéséhez, 

fejlődéséhez. A kamara feladata a munkaalapú társadalom erősítése, a szolgáltatás fejlesztés. 

Szolgáltatás Szolgáltatás tartalma 

Üzleti találkozók szervezése 

belföldön 

Belföldi és külföldi vállalkozások közötti üzleti 

találkozók szervezése, céges bemutatók, üzleti 

megbeszélések szervezése. 

Üzleti találkozók szervezése 

külföldön  

Megyei cégek, vállalkozások részére üzleti 

találkozók szervezése (önálló kamarai, MKIK-, 

ITDH- stb. szervezésben, vagy kiállításhoz 

kapcsolódva) külföldön. 

Külföldi szakmai utak  

Gazdasági programokon, üzletember-

találkozókon való részvétel,kiállítások 

megtekintésének biztosítása. 

Vállalkozások termékeinek 

megjelentetése hazai és külföldi 

kiállításokon 

Megjelenés biztosítása közös kamarai 

standokon (prospektusokkal, 

promóciósanyagokkal), igényszerint 

vállalkozások képviselete. 
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Külföldi,belföldi üzleti ajánlatok 

közvetítése 

Hiteles, aktuális üzletiajánlatok, lehetőségek 

közreadása,továbbítása. Hozzáférés biztosítása a 

kamaránknál megjelenő üzleti ajánlatokhoz. 

Külföldi és belföldi üzleti ajánlatok témaszerinti 

figyelése,igény esetén rendszeres továbbítása 

vállalkozásokhoz (e-mailen, faxon). 

Üzletiajánlatok közvetítése külföldre 

Vállalkozóink üzleti ajánlatainak eljuttatása 

külföldi kamarákhoz, kereskedelmi 

képviseletekhez. 

Szűrt címszolgáltatás 

Belföldi címlisták szolgáltatása kamaránk 

adatbázisából (táblázatban,elektronikus 

adathordozón,borítékcímkén). 

Céginformáció Céginformációk beszerzése. 

Közbeszerzési információk 
A vállalkozó által megadott témakörök szerinti 

kiírások nyomonkövetése, értesítés küldése. 

Külföldi piaci információk  

Adott ország vonatkozásában általános 

gazdasági tájékoztatók, piaci információk, 

fontosabb gazdasági szabályozók beszerzése, 

továbbítása. Tájékoztatás és segítségnyújtás 

külföldi ÁFA visszaigénylésével kapcsolatban. 

Tájékoztatás az EU 

biztosította lehetőségekről 

Teljeskörű adatszolgáltatás, tájékoztatás az 

MKIK brüsszeli irodáján keresztül. 

Innováció 
Információnyújtás és tájékoztatása K+F 

pályázati lehetőségekről. 

Ipari parkok  
Általános tájékoztatás, jogszabályok 

ismertetése. 

Gazdaság általános érdekeinek 

érvényesítése 

Jogszabályok megváltoztatásának 

kezdeményezése, új jogszabályok, 

rendelettervezetek véleményezése. 

Szakmai előadások, konferenciák A gazdaság szereplőit érintő összes témakörben. 
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Rendezvényszervezés 
Bemutatók, tájékoztatók és egyéb rendezvények 

szervezése külső megbízások alapján is. 

Üzleti tanácsadás 

Tanácsadás adó, vám, munkaügy, 

munkavédelem, munkahelyi 

kockázatelemzés,jog, számvitel szakképzés, 

pályázat, külkereskedelem témakörökben. 

Tanácsadás vállalkozások indításához, 

vegyesvállalatok alapításához, profilváltáshoz. 

Szaktanácsadás külkereskedelem, vámtechnika 

témakörben. 

Szaktanácsadás a szolgáltató, illetve 

kereskedelmi tevékenységek szabályos 

folytatásáról, engedélyezési eljárásokról, 

vendéglátó üzletek tevékenységét érintő 

kérdéskörökről. 

Minőség-, környezet-és munkabiztonság 

irányítási tanácsadás. 

A vállalkozásokat érintő jogszabályi környezet 

változásainak követése, jogszabályfigyelés. 

Egyes pályázatok összeállításához kapcsolódó 

fontosabb ismeretek átadása. Megbízható 

pályázatíró szakemberek közvetítése. 

Pályázati lehetőségek figyelése 

Tájékoztatás az aktuális központi, nemzetközi, 

regionális, megyei pályázatokról. Kiegészítő 

források, támogatási lehetőség felkutatása a 

vállalkozások fejlesztési elképzeléseihez, 

terveihez. 

Széchenyi Hitelkártya, Széchenyi 

Forgóeszköz Hitel, Széchenyi 

Beruházási Hitel és Kombinált 

Mikro hitel ügyintézés 

Hitelkonstrukció előkészítése, formai 

ellenőrzése, tanácsadás. 

 

16. táblázat: Szolgáltatás fejlesztés  
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Mélyinterjút folytattunk Dr. Sziráki András elnökkel. Elmondása alapján az iparkamara 

kiemelt feladata a szakképzés és a munkaerőpiac összhangjának megteremtése. 

 

13. kép: Innovációs díj átadása a Nagykun Hús Kft-nek (jobbra Dr. Sziráki András) 

A szakképzésben ellátott állami feladatai: 

• Gyakornoki program 

• Szakmai továbbképzések 

• A gazdálkodó szervezetek képzőhellyé minősítése, ellenőrzése 

• Gyakorlati rendszerek működtetése 

• Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálásával kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

• Pályaorientáció 

• Mesterképzés 

Az elnök elmondása alapján a következő együttműködési elképzelést lehetne megvalósítani a 

megyei kamara és a Gál Ferenc Főiskola között. 

 

• A kamarai taglétszámot tekintve, jelentős gazdasági katalizátor, lényegesen nagy 

adatbázissal (külföldi is) rendelkeznek. A tagok bevonásával együttműködési 

lehetőségeket tudnának generálni. Jelenleg 54 országban működő Enterprise Europe 
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Network hálózatukat 600 szervezet alkotja: többségében kereskedelmi kamarák, 

regionális fejlesztési ügynökségek és egyetemi technológia központok. 

 

• Saját szakképzéseik kihelyezése, szakmai továbbképzések generálása a vidéki főiskolán 

 

• Közös projekt lehetőségek (pl. kiemelt projektben lektori feladat felajánlása) 
 
• Saját szakmai konferenciáik, kerekasztal beszélgetések, rendezvények kiszervezése, 

vagy közös konferenciák szervezése 
 
• Közös tanácsadó iroda létrehozása vagy integrálás a MNVH Információs Ponttal, 

Térségfejlesztő Innovációs Központtal 
 

3.5.1.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mezőtúri 
Kirendeltsége 

 

Bartáné Busi Julianna kirendeltség-vezető számot adott arról, hogy a költségvetési szerv 

közfeladatai közé tartozik a közfoglalkoztatás, az álláskeresők és az állást kínáló cégek 

igényeinek a kielégítés valamint képzési és továbbképzési feladatok lebonyolítása. A 

kihelyezett képzések 60%-a Mezőtúron, 30%-a Túrkevén valósul meg. Jelenleg a legnagyobb 

probléma a térségben, hogy nincs olyan akkreditációval rendelkező képzőintézmény, mely a 

helyi piaci igények kielégítést célozná meg. A Mezőtúri Járásban kb. 2000 fő regisztrált 

munkanélküli él. Megítélése szerint a munkaügyi központ és a Gál Ferenc Főiskola a közös 

képzések területén tudna elsősorban kooperálni. A munkaügyi központoknál is lehet 

projekteket benyújtani. 

 

Felhívta a figyelmet, hogy a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Újra tanulok!” 

című projekt keretében alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek számára 

lehet valamely akkreditált intézménynek biztosítani, hogy képzésben vegyenek részt, így 

javuljon a munkaerő-piaci helyzetük.  

 

A program célja továbbá felnőttek olyan képzése, akiknek a szakképzettsége elavulttá vált 

vagy alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós 

munkaerő-piaci igényekre épül. A program lehetőséget kínál arra, hogy felzárkózzanak és 

iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a 
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munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez 

szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek.  

 

Képzések 

A program keretében az alábbi ismeretszerzési formák támogathatók: 

• a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat biztosító, felzárkóztató képzés, 

• az állam által elismert szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, 

• programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, illetve a felnőttképzésről szóló 

törvényben meghatározottak szerint engedélyezett képzés (a továbbiakban: 

akkreditált/engedélyezett képzés). 

 

Rávilágított továbbá a következő tényekre. Évente a legnagyobb helyi (mezőtúri) iparűzési 

adót, piacvezető cégek (Syngenta Seeds Kft., Rafi, Agrohíd) újabb és újabb képzési 

igényekkel jelennek meg. 

 

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 

17. táblázat: Legnagyobb iparűzési adót fizető vállalkozások Mezőtúron 

(Forrás: Mezőtúr Város Önkormányzata (2013)) 
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A mezőtúri kirendeltség minden évben felméri a helyi és a járásban tevékenykedő 

vállalkozások igényeit illetve képzési javaslatot tesz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltsége felé.  

Jelenleg az alábbi javaslatok születtek 2014. évre: elektronikai műszerész, varrómunkás, 

fogyóeletródás védőgázas ívhegesztő és ollós emelő. A Gál Ferenc Főiskola, mint képzőhely, 

a vállalatok, mint gyakorlati bázishelyek jelennek meg a rendszerben. 

 

OKJ szám 
Szakképesítés 
megnevezése 

Javasolt 
képzési 
helyszín 

Igényelt létszám (fő) 

31 522 05 
elektronikai műszerész 

(RAFI) 
Mezőtúr 

12 fő (4 fő a 
társkirendeltségekről) 

 
varrómunkás (Siluett) Mezőtúr 

12 fő (4 fő a 
társkirendeltségekről) 

31 521 03 

fogyóeletródás 
védőgázas ívhegesztő 

(Ábrahám és társa 
Kft.) 

Túrkeve 16 fő 

 
ollós emelő (Syngenta 

Seeds Kft.) 
Mezőtúr 15 fő 

18. táblázat:2014. évi munkaerőpiaci képzési programok szervezése 
 

3.5.1.4. Jász-Nagykun-Szolnok megye Helyi Akció Csoportjai 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (továbbiakban NAKVI) 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványt bízta meg a „Helyi 

Fejlesztési Stratégiák elkészítésében érdekelt szereplők partnerségben kialakított, megyei 

szintű helyzetértékelési és vidékfejlesztési javaslatok elkészítése” felhívás keretében 3 

rendezvény szervezésével és egy tanulmány elkészítésével. 

 

A tanulmány témája 

Az adott megyében a megyei és helyi vidékfejlesztési szereplők partnerségében kialakítás 

alatt álló, a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó HFS, illetve a 

körvonalazódó Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACS) tervezési területek 

vidékfejlesztési szakmai szempontok alapján történő megalapozása. 
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A helyi gazdaságfejlesztés, helyi társadalom, helyi környezet, város-vidék kapcsolatok 

vonatkozásában a HFS helyzetértékelési részének elkészítését elősegítő, az országra 

általánosan, valamint specifikusan az adott megyére vonatkozó elemzések, értékelések 

elkészítése, EMVA támogatással megvalósult projektek (köztük kiemelten együttműködési 

projektek), ill. a HACS(ok) által ellátott térségi vidékfejlesztési feladatellátás, hazai és 

nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerek szakmai értékelése. 

 

A HFS fejlesztési prioritásainak kialakítását segítő, a megyére jellemző specifikus társadalmi, 

gazdasági problémák, beavatkozási területek, fejlesztési lehetőségek megfogalmazása, 

figyelemmel a vidékfejlesztés szakmai szempontjaira. Az egyes tervezési területekre 

vonatkozóan a tervezésben résztvevők által közösen meghatározott jövőkép bemutatása. 

 

Együttműködő partnerek 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal, Térségfejlesztési és Külügyi 

Iroda  

• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft.  

• Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tagjai, tanács tagjai, referense 

• Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület 

• Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

• Tiszazugi Leader Egyesület 

• Tisza-Tó Térsége Leader Egyesület 

• Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete  

• Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 

• IKSZT vezetők 

 
I. Szakmai találkozó  
 

Időpont: 2014. április 15. (kedd) 14.00 óra, helyszíne: Jánoshida, IKSZT (5143 Jánoshida, Fő 

u. 36.) 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tervezésért felelős vezetője a következő 

tényekről adott tájékoztatást:  

 

A 2014-2020-as időszakban a megye 78 településére összesen 28 milliárd forintnyi forrás áll 

rendelkezésre, ebből Szolnok megyei jogú városra 8,5 milliárd forint jut. Elmondta, hogy a 

területfejlesztési törvény módosítása kapcsán gyakorlatilag a kistérségek megszűntek, és a 

járások lettek a területfejlesztés alapjai. Ez nem érinti a LEADER közösségeket, de az 

elemzésnél fontos lehet, hogy ha kistérségi összehasonlítás készül, akkor nem áll 

rendelkezésre elég és alapos információ. A Helyi Akció Csoportok fókuszcsoportos interjú 

formájában számot adtak arról, mely projektek voltak a legsikeresebbek és a kevésbé 

sikeresek a 2007-2013 időszakban, különösképpen az oktatási szegmenst kiemelve. 

 

 

  

14. kép: Szakmai találkozó (Jánoshida) 
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Tisza-Tó Térsége LEADER Egyesület  

Jelenleg folyamatosan gyűjtik a befejezett projektek adatait, eredményeit, a célterületre 

generált hatásokat. Jelenleg kb. 100 projektről vannak információik. 

A legsikeresebb pályázatok a gazdaságfejlesztés területén voltak, ezen belül is azok a 

beruházások, melyek a későbbiekben is megtérülnek. Kevésbé voltak sikeresek az 

önkormányzati beruházások, születtek olyan projektek is, melyeknél a hosszú távú 

fenntarthatóság kérdéses.  

Az alábbi pályázatok iránt mutatkozott nagy igény:  

• helyi rendezvények és turisztikai célú rendezvények szervezése, ezeken belül a 250.000 

Ft-os támogatottságú programok iránt volt a legnagyobb érdeklődés, mert ezekre a 

kisebb civil szervezetek is tudtak pályázni; a teljes forrás 15%-a kb. 150 millió Ft 

értékben voltak ilyen jellegű pályázatok támogatva 

• képzést/oktatást célzó programok: kb. 8-10%, mintegy 100 millió Ft értékben 

támogatták a pályázatokat 

Az egyik legsikeresebb projekt egy egymásra épülő, komplex pályázat volt: Tiszaszőlősön 

pálinkafőző, falusi ház és mini palackozó felépítése. 

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület  

A gazdaságfejlesztés, ezen belül a mikro- és kisvállalkozások fejlesztését célzó projektek 

voltak a legsikeresebbek, a meglévő források kb. 55-62%-át ezek vitték el. Ezen programok 

mindig vállaltak foglalkoztatást és fejlesztéseket is. 

Sikeresek voltak még a turisztikai célú fejlesztések. Ezeknél célként elsősorban a már 

meglévő szálláshelyek fejlesztése szerepelt; új szálláshelyek kialakítására már nincs szükség. 

A turisztikai célú fejlesztések közül kiemelkedik a nagykörűi Suttogó Étterem fejlesztése. 

Nagy igény mutatkozott a falumegújító programokra (templomok, faluházak, közösségi 

házak, sportlétesítmények felújítása, fejlesztése), kb. 25-30% ment ezekre a projektekre a 

forrásokból. 
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A térségben egyes településeken – pl.: Nagykörű, Besenyszög, Szajol- a vezetőség pozitív 

hozzáállása és a megfelelő anyagi kondíciók együttesen lehetővé teszik a fejlesztéseket, és 

így ezen települések rengeteg pályázatot nyújtanak be.  

További projektek: 

• önkormányzatok gazdaságfejlesztését célzó pályázatai 

• szociális gazdaság fejlesztése 

• képzés/oktatás, melyre az egyik legsikeresebb példa a Besenyszögön működő civil 

szervezetek által bonyolított programok 

• hagyományőrző rendezvények pl.: Újszászon a kukoricához kapcsolódó rendezvények 

• innovatív projektek: dámvad állomány szaporítása, majd a hús feldolgozásából helyi 

termékek létrehozása a következő időszakban, illetve megújuló energiaforrások 

felhasználása  

• komplex programok gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatással  

• vállalkozók általi településfejlesztési programok pl.: helyi piac felépítése 

A HACS elnöke javasolta, hogy a következő tervezési időszakban is biztosítsanak pályázási 

lehetőséget a civil szervezetek számára. 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület  

2013 óta működnek, a 2007-2013-as tervezési időszak utolsó évét „vették át”. 

A legnépszerűbb programok a vállalkozásfejlesztést és a turisztikát célzó projektek voltak, 

ugyanakkor a kisebb falvak közül csupán 3 tudott pályázni, elsősorban a nagyobb települések 

tudtak élni a pályázási lehetőséggel. Így mintegy 600-700 millió Ft maradt meg, melyet át 

kellett csoportosítani. 

Javasolják a térbeli és az időbeli lehatárolásokat átgondolásra, mert a Nagykunság területén a 

kis és nagytelepülések közötti különbségek szembetűnők voltak. Jelezték továbbá, hogy a 

tanya felújításokkal, a tanyák lakhatóvá tételével kapcsolatos igények is megjelentek. 

Hozzátettek, hogy oktatás/képzést célzó programokra nem érkezett pályázat. 
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Tisza-Menti LEADER Közhasznú Egyesület  

A legsikeresebb programok a következő területeket érintették: 

• gazdaságfejlesztés, ezen belül a vállalkozásfejlesztés, melyekre őstermelőktől is sok 

igény érkezett 

• kisértékű eszközbeszerzések, melyekre a civil szervezetek és az önkormányzatok is 

pályáztak, és elsősorban 500-750 ezer Ft közötti összegekben érkeztek igények 

• rendezvények szervezése, melyre minden település pályázott (népszerű volt a civil 

szervezetek és az önkormányzatok körében is) 

Oktatásra, képzésre vonatkozó pályázatok közül csak lovas oktatásra érkezett igény. A 

turisztikai pályázatokból kevés volt, elsősorban szálláshely kialakításra érkezett igény.  

A legsikeresebb pályázatok között említette a saját Egyesületük komplex programját, melyet 

több forrásból valósítanak meg, s mely tartalmaz gépbeszerzéseket (sörfőző, pálinkafőző, 

aszaló berendezés, csomagoló, szárító, lekvárfőző gépek), kisüzem és egy oktató központ 

felépítését, kastélyfelújítást szálláshely kialakítására, elárusító helyek és bemutatóterem 

létrehozását.  

 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösségi Egyesület 

Az önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek nagy segítséget jelentett, hogy 

pályázhattak. Ennek nyomán a kistelepüléseken a civil élet megerősödött, új civil szervezetek 

jöttek létre, melyek jelenleg is működnek. Így fontosnak tartják, hogy a civilek a jövőben is 

kapjanak ilyen pályázati lehetőségeket. A térségben igény mutatkozik még a sportcsarnok 

felújításokra, ugyanakkor a képzésekre csak 1-2 pályázat érkezett, de ezek egyike sem 

nyert. 

Javasolták átgondolásra azokat a kiírásokat és a benne foglalt feltételrendszert, melyekre nem 

érkeztek pályázatok vagy nem tudtak pályázni. 
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II. Szakmai találkozó  
 

Időpont: 2014. április 23. (szerda) 14.00 óra, helyszíne: Rákócziújfalu IKSZT (5084 

Rákócziújfalu, Fő utca 31.) 

 

Az oktatást szem előtt tartva a résztvevő HACS-ok ismertették a 2014-2020-as időszakra 

vonatkozó javaslataikat. 

  

 

15. kép: Szakmai találkozó (Rákócziújfalu) 
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Tisza-Tó Térsége LEADER Egyesület 

Meglehetősen sok tervezési dokumentum áll rendelkezésükre, melyeket alapnak tekintenek. 

Ezek elsősorban megyei dokumentumok, de felhasználják a 2013-ban elfogadott Tisza-tó 

Fejlesztési Programot és a Tisza-tó térségét érintő megyék, Hajdú-Bihar, Heves és Borsod 

megye dokumentumait is, illetve fontosnak tarják ezen megyék LEADER csoportjaival való 

együttműködést, a fejlesztési elképzelések egyeztetését. A jövőben a cél az érzékelhető 

fejlesztések megvalósítása lenne. Két terület fejlesztését emelte ki: gazdaságfejlesztés, ezen 

belül a vállalkozói és termelői kör hatékony támogatása, helyi adottságokra épülő termékek 

előállítása, feldolgozása és a helyi gazdaság élénkítése, illetve a turizmus és képzések 

támogatása.  

Jászsági Kistérségi Helyi Közösségi Egyesülete 

Évekkel ezelőtt elkészített dokumentumokból építkeznek. Fontosnak tartotta, hogy a 

gazdaságfejlesztésre 50-60% forrás fordítódjon, mert nehéz a kistelepüléseken vállalkozót 

találni, aki pályázna és ez segítené a pályázási intenzitást. 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösségi Egyesülete 

A fejlesztendő területeket: gazdaságfejlesztés, már meglévő vállalkozások fejlesztése, 

foglalkoztatás fejlesztése, turisztika. 

Tiszazugi LEADER Egyesület 

A térségük agrárjellegű, ezért a mezőgazdasági vonal támogatása, illetve a gazdasági 

szereplők támogatása lenne fontos, akár 70%-os gazdaságfejlesztési támogatással, mert a 

térségükben az önkormányzatokat és az önkormányzati civil szervezeteket 

felülreprezentálták, szemben a gazdasági szereplőkkel. 

Tisza-Menti LEADER Közhasznú Egyesület  

Fontosnak tartják helyi szinten felmérni a lehetséges pályázókat és azon szervezeteket 

megszólítani, melyek még nem pályáztak. Ebben a körben szükséges igényfelmérést végezni, 

hogy milyen fejlesztési elképzeléseik vannak.  
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Kiemelte a gazdaságfejlesztés és a szolgáltatásfejlesztés közti egyensúly fenntartását, az 

önkormányzatok és a civil szervezetek támogatását. Javasolta, hogy a szállítói finanszírozás 

is kerüljön be a pályázati kiírásokba. 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 

Meglátásuk szerint a megyei dokumentumok jól használhatóak a fejlesztési célok 

meghatározásához. A LEADER szervezetek szerepét abban látják, hogy segítsék a látens 

együttműködések és a lehetséges együttműködő partnerek közötti bizalom kiépítését, 

feltárását. Hozzátette, hogy térségükben igényként jelent meg a kiskertek vagyonvédelme is.  

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

A fejlesztési irányok meghatározása előtt bekérik a településektől, hogy milyen 

elképzeléseik, céljaik vannak, majd ismertette a fejlesztési javaslatokat: 

• vállalkozói kompetenciák fejlesztése képzésekkel 

• helyi szociális gazdaság fejlesztése 

• közbiztonság megőrzése 

• belvízvédelem 

• temetők, temetőkerítések felújítása 

• gátak és azt kiszolgáló létesítmények építése 

• ivóvíz hálózat felújítása 

• egészségtudatos életmódra nevelő programok feltételrendszerének, 

intézményrendszerének fejlesztése, kialakítása 

• komplex rekreációs terek kialakítása 

• energiatakarékos rendszerek kiépítése, megújuló energia hasznosítása 

• települési önkép javítása 

• fiatalok helyben tartása 
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III. Szakmai találkozó  
 

Időpont: 2014. április 28. (hétfő) 14.00 óra, helyszíne: Kuncsorba IKSZT (5412 Kuncsorba, 

Dózsa Gy. u. 49.) 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft 

A készülő tanulmány 2014-2020-as stratégiai céljai közé felvették a térségi elérhetőség 

javítását, a helyi gazdaságfejlesztést és a települési élhetőség javítását, benne a lakosság 

megtartását célzó fejlesztéseket. 

6 fő prioritást határoztak meg:  

• humánerőforrás fejlesztése pl.: képzési programok által 

• infrastrukturális fejlesztések pl.: mezőgazdasági úthálózat fejlesztése, bel- és külterületi 

vízrendezés, megújuló energia hasznosítása 

• vállalkozásfejlesztés: pl.: kis- és középvállalkozások fejlesztése 

• turizmus fejlesztése: falusi, öko- és termálturizmus, turisztikai marketingtevékenység, 

rendezvények 

• vidéki életszínvonal támogatása: település rehabilitáció, civilek támogatása, 

közbiztonság fejlesztése, vagyonvédelem. 

• az alternatív foglalkoztatást a megyei programba is beépítették, mert látható, hogy sok 

település az önellátás felé próbál elmozdulni. 2-3 embernek adhat munkát, ehhez 

eszközbeszerzés, infrastruktúrafejlesztés szükséges, ugyanakkor jól meg kell határozni, 

ki és mire tud pályázni és milyen indikátorokat kell vállalni, teljesíteni. Ugyanakkor az 

látható, hogy a megyei TOP-nál ezt nem tudják végigvinni és nem férnek bele a 

támogathatói célterületbe 2014-2020-ban, ennek a Vidékfejlesztési Programban lehet 

majd helye. 
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A résztvevők reflektáltak a felvetésre. 

Tisza-Tó Térsége LEADER Egyesület 

Javasolták, hogy a helyi fejlesztési stratégiák készítésénél kerüljenek megszólításra a 

lehetséges pályázók, mivel a stratégiának róluk kell szólniuk. Emellett a megvalósítás első 

évének arról kellene szólnia, hogy az érintetteket felkészíthessék a pályáztatás folyamatára. 

Ehhez módszertani felkészítés is szükséges. 

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 

A következő tervezési időszakra vonatkozóan az alábbi fejlesztési javaslatokat fogalmazta 

meg: vállalkozások, elsősorban kisvállalkozók fejlesztése a kistelepüléseken, hogy sikeresen 

tudjanak pályázni, illetve településfejlesztések pl.: közösségi terek, tájházak felújítása, 

közbiztonság fejlesztése. 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 

Átgondolásra javasolták a célterületeket, hogy ne legyenek olyan potenciális pályázók, akik 

az elképzeléseiket nem tudják beilleszteni. Így egy-egy vállalkozót, őstermelőt fel lehetne 

kérni arra, hogy nézzék át a készülő stratégiát olyan szemmel, hogy a saját elképzelésük hova 

kerülhet, hová illeszkedik. Kiemelték, hogy a térségükben fokozottan jelentkezik az igény a 

zárkertek és a gazdálkodók vagyonvédelme iránt, pl.: mezőőri szolgálat passzív eszközök, 

mert ennek hiányában problémássá válik a gazdálkodás. 

Tisza-Menti LEADER Közhasznú Egyesület  

Már érkeztek a HACS-hoz megkeresések lehetséges pályázóktól az alábbi témákban: helyi 

termék előállítása és alternatív foglalkoztatás. Emellett a felzárkóztatásra irányuló programok 

fontosak, melyek több települést is érintenek. 
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3.5.1.5. TiszapArt Mozi Kulturális Egyesület (Szolnok) 

Az egyesület elnök 2013-ban ismerkedett meg a vidékfejlesztéssel. Korábban 10 évet a 

regionális kutatások központjában dolgozott. A kutatócsoport kutatási témái során, nem 

feltétlenül a területfejlesztés infrastrukturális téralakító ügyeivel foglalkoztak, hanem főként 

az Alföld rurális térségeinek különböző mutatóinak vizsgálatával. Ezen mutatók között, 

különböző témakörök kerültek előtérbe: vidék és az ifjúság, szabadidő eltöltés, teleházak, 

információs társadalom, leszakadó társadalmi csoportok, és szociális földprogram. A 

vidékfejlesztés „vonalán” ezek voltak az első tapasztalatok, amelyek elsőként a tudomány 

eszközrendszerével dolgozódtak fel. Időközben jött egy „civil vonal” is, mint például a 

„Találjuk ki” mozgalom. Ez 2004-2006 körül valósult meg, alapvetően Szolnokra 

korlátozódott, de a város fejlesztési ügyeit, projektjeit sem lehetet önmagában vizsgálni, csak 

Szolnok vonatkozásában. Minden olyan dolog, ami például a környezettel, a Tiszával, városi 

térfejlesztéssel foglalkozik, valamilyen módon a Tisza mentéhez kapcsolódik.  

 

Későbbiekben a felsőoktatás területére került Jászberénybe, ahol a szociális munka szak 

gondozása, és vezetése volt a feladatköre. Itt derült ki számára, hogy nemcsak a 

hagyományos, kliens személyközi fejlesztés fontos eleme a szakmának. Jászberény azért volt 

fontos, hogy vidéki térségekben gondolkodjanak, mert a főiskola hallgatói vidéki térségekből 

érkeztek és a közösségfejlesztés, közösségépítés, közösségi szociális munka módszerei 

kellettek, hogy jobban felszínre kerüljenek. Ezeknek az előzményeknek mintegy terméke lett 

a vidékfejlesztési szociális munka, egy 2010-12 között zajló TÁMOP pályázat keretében. A 

vidékfejlesztési szociális munka egy közösségi alapú, közösségfejlesztési irányú szociális 

munka, aminek sok szellemi előzménye volt. Egy részről a felnőttképzés, az andragógia 

„vonalában” (Tóth János, Vercseg Ilona), másrészről a szociális munka, a közösségi 

csoportmunkás megközelítései, harmad részt pedig az, hogy egy speciális fejlesztő hívó szót 

kellett kitalálni, és ez lett a vidékfejlesztő szociális munka.  

 

Meglátása szerint a mezőtúri főiskolán nem lehetséges négy alapszakot vinni, mert kevesen 

vannak, és sok az olyan óra, ami nem az ő kompetenciájukba tartozik - nem azért, mert nem 

lehetne megtanulni, hanem mert nincs rá idő, és mások a terepfeladatok. Ezért javasolta, 

hogy egyet kellene jól csinálni, az pedig a tanítói szak. Olyan típusú tanítót kellene kiadni a 

rendszernek, aki vidéki térségekben dolgozik, falvakban, községekben.  
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A vidéki térségekben dolgozó tanító legyen egyszerre könyvtáros, kezelje a szociális 

problémákat, és legyen felnőttképző is. Ha egy ilyen tanítókat képeznek, akkor a főiskola a 

95 éves évfordulón túl még 20 évet biztosan megérne. Mert ez egy speciális 

vidékfejlesztéssel foglalkozó, és a vidék igényeit, kistelepülési igényeket kielégítő képzés. Ez 

Jászberényben nem ment, de Mezőtúron a Gál Ferenc Főiskola meg tudná valósítani. Ezzel 

az Alföld ilyen irányú pedagógus-, tanítóképző feladatait nagyon jól meg tudná alapozni, és 

ez vidékfejlesztési kérdés, valamint szemléletváltás is. 

Ki kellene találni, hogy illeszkedik a rendszerbe, néptanító szak, vagy specializáció. Ha az a 

politikai törekvés, hogy legalább egytől-négyig helyben tartsák az gyerekeket, akkor ezek a 

javaslatok abszolút ide illeszkedőek.  

 

Összegzés 

A középiskolából a főiskolára történő vertikális átmenet kardinális pontja az egyedi, 

kuriózum főiskolai képzések portfóliójának kialakítása. A középiskola tanárok meglehetősen 

„gyenge” számítógépes tudással és nyelvismerettel rendelkeznek, ezért olyan szakirányú 

posztgraduális szakok indítását javasolt eszközölni, ahol a hiányzó ismeretekre is jelentős 

hangsúlyt fektetünk. 

A helyi vállalkozások, cégek igényeire támaszkodva jelenleg 4 területen mutatkozik jelentős 

hiány: elektronikai műszerész, varrómunkás, fogyóeletródás védőgázas ívhegesztő és ollós 

emelő. A Gál Ferenc Főiskola, mint képzőhely, a vállalatok, mint gyakorlati bázishelyek 

jelenhetnek meg a rendszerben. 

A Helyi Akció Csoportok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó 

értékeléseiben elsősorban a gazdasági és turisztikai célú fejlesztések jelennek meg, hisz nagy 

számban érkeztek be erre vonatkozó fejlesztések. Az oktatási, képzési igények iránt csekély 

számú érdeklődés mutatkozott.  

Innovatív, vidéki, egyházi fenntartású, mezőgazdasági és vidékfejlesztési felsőoktatási 

kar/szakok létesítéséhez társuló képzési program, tematika, portfólió összeállításánál 

figyelembe vesszük a fentiekben felmerült igényeket, javaslatokat. 
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3.5.2. Vidékfejlesztési menedzser képzés 

 

Az egyház és a vidékfejlesztés kapcsolatai néhány európai példa alapján 

Az osztrák gyakorlat 

Az egyháznak és a mezőgazdaságnak sok közös feladata van – olvashatjuk a Kärntner 

Kirchenzeitung hasábjain1. Az internetes kiadás előszavában azonban nemcsak klasszikus 

tendenciákat, hanem új típusú partnerséget és közvetített tartalmat is felfedezhetünk: 

• A Püspöki Konferencia és Agrárkamara közös állásfoglalása az élelmiszerek 

minőségéről és a gazdálkodók biztonságos jövedelméről 

• Alois Schwarz, vidékfejlesztési kérdésekben illetékes püspök: a vidékfejlesztés 

támogatása 

A gazdák fontos támaszai a templomi, vallásos közösségnek. A vallásos kultúra őrzőinek és 

az egyházi ünnepek fenntartóinak tekinthetők. ,,Saját maguk gondoskodnak testükről és 

lelkükről, és biztosítják a falusi és városi térségek számára a magas hozzáadott értéket. 

 

A vidéki térségek Ausztriában kiemelkedő fontosságúak. A lakosság mintegy hetvennyolc 

százaléka él ilyen régiókban.  

A közösségeknek a vidéki területeken számos olyan kihívással kell szembenézniük, ami 

nehezíti a mindennapi életüket. Ilyen megküzdési stratégiai kérdésnek gondoljuk az 

alacsonyabb átlagjövedelmet, az alacsonyabb foglalkoztatási szintet, az infrastruktúra 

hiányosságait, a kedvezőtlen demográfiai helyzetet és a munkalehetőségek hiányát.  

 

Ebben a szegmensben fontos esélyegyenlőségi szempontok is előkerülnek. Ilyen az, hogy 

egyes vidéki lehetőségek nem vonzóak a nők vagy a fiatalok számára. Mindez azt okozza, 

hogy erősödik a városokba tartó migrációs folyamat.   

Az egyház és a mezőgazdasági kamara határozottan kiálltak a vidéki fejlődés osztrák 

programjáért. Mutatja ezt az is, hogy lehetséges az, hogy kisüzemileg strukturált virágzó 

vidéki terek jöjjenek létre.  

  

                                                 
1 http://www.kath-kirche-
kaernten.at/dioezese/newsdetail/C2644/bischof_schwarz_laendliche_entwicklung_foerdern  
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Persze sikeres vidékfejlesztési program folytatásához szinergia kell a helyi piacok, a 

minőség, a turizmus, a bioenergia a közösségek között. A program fő szempontja az EU 2020 

stratégiai céljainak - képzés/továbbképzés, innováció, gazdasági versenyképesség - való 

megfelelés.  

 

A folyamatok lényege az, hogy csökkenteni kellene a mezőgazdasági területek 

igénybevételét ipari-, lakó-, közlekedési- és rekreációs célokra. Csökkenteni kellene még az 

élelmiszer pocséklását is. A mezőgazdaság hatékonyabbá tétele hozzátartozik ahhoz, hogy 

meg kell felelni a világpiac követelményeinek, mert az elmúlt évtizedekben a biodiverzitás 

csökkent.  

A kis léptékű kulturális és agrártájak egyre inkább nagyobb igazgatási egységekké válnak, 

illetve azokhoz csatlakoznak (klaszterek létrehozása) a megfelelő árak elérése érdekében. 

Támogatjuk mindazt, ami elősegíti a minőségi élelmiszer termesztését és elfogadható 

jövedelmet biztosít a tanyasi családok számára. 

 

A finn példa2 

Heikki Pesonen és Kari Vesala tanulmánya szerint az evangélikus egyháznak különleges 

helyzete van a finn társadalomban.  

A finnek kb. 84%-a tagja az evangélikus egyháznak (ez 4,4 millió főt jelent az 5,2 millió 

lakosból). Épp ezért volt és van még mindig az egyháznak fontos szerepe a finn 

állampolgárok életében.  

Az egyház különleges pozícióját erősítette a „Nép Egyháza” alapötlet.  Az egyház 

megpróbált nyitott lenni és felelni az új véleményekre, ami a tagokban felmerült.  

Másodsorban, a „Nép Egyháza”, mint egyházi kommunikációs stratégia, nyomatékosítja a 

helyzetét, a keresztény üzenet és a keresztény értékek tanításával. Harmadsorban a „Nép 

Egyháza” felelősségvállalás megkívánja, hogy az egyház szociálisan is aktív legyen, 

különböző helyzetekben. 

Különösen ebben az évtizedben az egyház nyomatékosította a szociális felelősségét a modern 

társadalomban. Például kifogásolta a finn EU-biztos politikáját és erősen védte az Északi 

jóléti állam ötletét, ezen túl pedig támogatta a fenntartható társadalom és környezet 

politikáját.  

                                                 
2 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44102/2/7_1_1.pdf A tanulmány fontosabb kulcsszavai: 
vidékfejlesztés, vallás, evangélikus egyház, társadalmi fenntarthatóság  
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3.5.2.1. A vidékfejlesztés történeti keretei az Alföldön 

Az alföldi tér fejlődésére alkalmazott kategóriák (szindróma, másság, jelenség, tünetcsoport, 

sajátos alföldi út stb.) markáns település és társadalomfejlődési útra (egy létező kultúr 

régióra) utalnak.  

 

A különbözőség egyik (inkább a kollektív tudatban, a társadalmi lélekben keresendő) 

magyarázatára idézzük az alábbi megállapítást: ,,az alföldi városokat igazán várossá nem a 

lakosság száma, a házak tömege, magassága, díszítése, vagy a település kommunális 

ellátottsága teszi – bár ezek is nagyon fontosak – , hanem az a szellemi hagyaték, amely a 

történelem során felhalmozódott” (Zoltán Z. 1976. 26.o.). Ez lehet az egyik meghatározója 

annak a táji, történeti, termelési, kulturális, illetve bizonyos néprajzi hagyományokban is 

gyökerező identitáselemnek, amely elgondolásunk szerint szorosan összefonódik egy tipikus 

földrajzi kategóriával, a belső és külső perifériák rendszerével, amely a legnagyobb számban 

és legkiterjedtebb formában tradicionálisan az Alföldön fordul elő (Baranyi B. 2004) .  

Mindez a leszakadás és a vidékiség fogalmával van kapcsolatban, így fontos, hogy 

foglalkozzunk röviden a térséggel kapcsolatos társadalom-és gazdaságtörténeti 

vonatkozásokkal is. 

 

A vidékfejlesztés fogalmi keretei az Alföldön meggyőződésünk szerint az Alföld ökológiai 

működéséhez kapcsolódik. Bellon Tibor szerint a helyi társadalom olyan 

kapcsolatrendszerrel rendelkezett, hogy ma már el sem tudjuk képzelni, hogy milyen sokrétű, 

gazdag életformát jelentett a hajdani Tisza menti gazdálkodás, amelyet a százával, ezrével 

érkező, áruval megrakott tutajok látványa, a kikötők nyüzsgő, sokszínű élete, a vízi utazások 

sok izgalma jellemzett. Fontos volt az a racionális tudás és képesség, ami azt jelentette, hogy 

a nagy távolságok ellenére napi kapcsolatban lévő emberek számon tartották, hol, mire van 

szükség, azt hol lehet éppen megszerezni, milyen a folyó vízszintje, hogyan hova érdemes 

szállítani az árut (Bellon T. 2000.).  

Az 1930-as években, amikor még az alföldi tanyarendszer Európa egyik legkiterjedtebb, 

térbelileg összefüggő szórványvidékét alkotta a tanya egyszerre jelentette a lakó- és 

munkahely térbeli együttesét, így egy sajátos települési-tájgazdálkodási entitást, az 

ökológiával kapcsolatos hálózatiságot (rendszerműködést).  
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Véleményünk szerint ez olyan speciális érintkezési kultúrát jelentett az ember és épített, 

valamint természeti környezete között az Alföldön, amely számos gondolkodó szerint (pl. 

Glatz Ferenc) megvalósítja az interdiszciplináris szemlélet kölcsönösségen alapuló 

eszményét.  

A jelenkori vidékfejlesztés jellegzetes társadalmi közössége a tanyák társadalma. 

Életvilágukra azonban rányomja bélyegét a kiilleszkedés folyamata. A kiilleszkedés fogalma 

a szociális kérdés olyan alakváltozása, amelyben a fő elem a társadalmi kohézió – a 

hálózatok és a szociális védelem – elégtelensége, esetenként hiánya (Castel R. 1998). 

Összességében a halmozott hátrányok (gyors elöregedés, elmagányosodás, szegénység, 

mélyszegénység és a tartós munkanélküliség, romló közbiztonság) jellemzők.  

A megkettőzött szegregáció ezért a szociális szintű depriváció és földrajzi (térbeli) 

kirekesztettség között értelmezhető. Ez a szegénységcsapda (Kovács-Váradi 2003) komplex 

fejlesztési folyamatokat kíván. Az újratanyásodás folyamatának kereteit azzal teremthetjük 

meg, ha a város környéki tanyák tradíciójára, hagyományaira új módon, a társadalmi tőke 

hálózatainak felélénkítésére fókuszálunk.  

 

Ezt az alrendszereket érintő hálózati egységet a XX. század jól ismert történeti-társadalmi 

folyamatai és a globalizációs hatások együttesen bontották fel. Napjaink fontos folyamatára 

mutatott rá a téma egyik közismert kutatója, Duró Annamária. Egy konferenciakötetben 

megjelent tanulmányának alcíme (,,kifelé és befelé”) hűen tükrözi a tanyák életével 

kapcsolatos duális értékpárt. Szerinte a népességmozgás irányai mellett a településhálózati 

kapcsolatok mutatják leginkább a tanya település-társadalmi organikus beágyazottságát. A 

szerző szerint ebben a tekintetben nem volt sok változás az elmúlt évtizedekben. A tanyán 

élők körében továbbra is racionális tevékenységek kapcsolódnak a város meglátogatásához.  

A megállapítás nóvuma azonban a települési identitás fogalmához kapcsolódik. ,,Az új 

települések külterületévé lett tanyavilág lakói idegenek már Szegeden.  

Csak azok tekintenek másként a városra, akik valamikor ott éltek, tanultak, dolgoztak, vagy 

most is bejárnak nap mint nap (Duró A. 2003. 286.o.)” . 

A múlt században Erdei Ferenc, ,,Magyar város” című munkájában is megfogalmazza ezt a 

közösségi tőkét. Úgy véli, hogy az Alföldre jellemző mezővárosok alkotó korszaka a XVIII. 

és a XIX. század volt. A siker dimenziójaként a szociográfus szerző szerint a közösségi 

magatartásformával jellemezhető társadalmi hatást említi. (Erdei F. 1939/1974.).  
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Ez a közösségi dimenzió a falu erőterét (Bánlaky P. 1993. 24.o.) is meghatározta. Mindezt a 

múlt században felerősödött változás-kényszer (lásd még: rendszerváltások) bontotta meg. 

 

A szociografikus irodalom klasszikus alkotója (Féja Géza) már foglalkozott az adminisztratív 

települési körzetek (hálózatok) kialakulásával, amelyen belül a lokális társadalmi csoportok 

térbeli mozgását az igazgatáshoz, a rendészethez és az egészséghez kapcsolódó intézmények 

befolyásolják. A spontán körzetek kiterjedését leginkább az határozza meg, hogy a térség 

lakói milyen általános vagy középiskolát választanak gyermekeik számára, milyen kulturális 

intézményeket látogatnak, hol vásárolnak és milyen tercier vagy szociális szolgáltatásokat 

vesznek igénybe, illetve hol vállalnak munkát.  

A települési hálózati kapcsolatok két elemével külön is ki kell emelnünk. Alföldi 

specifikumnak tekinthető a mezővárosok iskoláztatási hagyománya.  

A kisvárosok polgárságának, módos parasztságának meghatározó kulturális mobilitási útja 

volt a környék mezővárosainak nagy hagyományú gimnáziumaiban letett érettségi. Ez a tény 

napjaink területfejlesztési programjaiban is meghatározó adottságokat jelent az alföldi 

városok számára (Teperics K. 1996) 

 

A foglalkoztatás kérdéséről szólva pedig azt kell rögzítenünk, hogy az alföldi 

megyeszékhelyek tudtak élni az 1990-es strukturális változás előtt kialakult előnyükkel, ami 

jól kamatoztatható volt a megváltozott körülmények települések közötti versenyében.  

A társadalmi-területi sikerek kapcsán fontos emlékeztetnünk arra, hogy a vidék fogalmához 

általában a különböző diskurzusokban hozzákötjük a perifériát; ám éppen a korai vállalkozási 

kutatások azt mutatják, hogy azok a vállalkozók, akik Angliában az ipari forradalommal 

erőteljesen előreléptek, a vidékről jött vállalkozók voltak (Schumpeter, J. A. 1930/1980).  

 

Olyan térségekből jöttek, ahol nem voltak szervezeti kötöttségek, nem volt 

tevékenységkötöttség, hanem jobban le tudták küzdeni a technológia, a szervezet a gátjait, 

jobban ki tudtak törni.  

Vagyis: létezett számukra az a fejlesztő hatású társadalmi-települési közeg, amelyhez 

napjainkban a három T-vel (technológia, tolerancia és tehetség) körülírható miliő szükséges 

(Horx, M. 2003).  
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Nagyon érdekes látni azt, hogy a mezővárosok korábban érvényes innovációs kultúrája 

(Márkus I. 1986, Tóth J. 1986) újra feléledni látszik. A mezővárosok, mint ,,különleges 

képződmények” (Tóth J. 1986.  733.o.) társadalmi-gazdasági közege is szerepet játszhatott 

abban, hogy pl. az AVOP (agrár-és vidékfejlesztési operatív program) pályázati nyertesei 

között jellemzően alföldi mezővárosokat találunk (Bod T. 2006).  

A kisvárosok és a falvak foglalkoztatási problémáit más szemszögből közelíti Ekéné Zamárdi 

Ilona. Ez a más szempont pedig egyrészről a települési megtartóerő kérdése, másrészről a 

zárt mobilitású társadalmi csatornák, egyfajta új-kasztszerű állapotok kialakulásának 

problematikája. 

 

Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a szűkös munkalehetőségek a kistelepülések helyi 

társadalmának szereplőit teljesen kiszolgáltatottá teszik. Az alföldi kistelepülések 

munkaerőpiacon kialakuló kötődéstípusok ezért szinte kizárólag a lét reprodukcióját célozzák 

meg (Ekéné Z. I. 2005). Ez a modern kori röghözkötés, a nem mobilizálható 

(kockázatvállaló) társadalmi csoportok azonban a globális folyamatokhoz való csatlakozás 

legnagyobb gátját eredményezik, s azt a folyamatot erősítik, amely összességében az Alföld 

helyzetének további lecsúszásához, legjobb esetben stagnálásához vezet. 

 

Az összeköttetés az idők folyamán (nagyon fontos térségképző elemként) hozzákötődéssé 

alakulhat, amikor az egyik település a hierarchiában egy magasabb fokra kerül és maga alá 

rendeli a másikat, ilyenkor az erővonalak a központ felé mutatnak. (Erdősi F. 1991. 218. o.) 

Véleményünk szerint ezért is fontos az, hogy Mezőtúron újra gyökeret erősítsen az a 

felsőoktatás, amelynek lényeges eleme a vidékfejlesztés és a hagyományos, egyházi 

keretekben működő gimnáziumi oktatás. 

 

3.5.2.2. Összegzés, lehetséges alföldi forgatókönyvek 

Már-már közhely, hogy a XX. század utolsó évtizedeitől kezdve a magyar társadalom egyre 

inkább beilleszkedett egy szorosabb, a modernizáció fő áramához kapcsolódó (európai) 

integrációs folyamatba, melynek egyik új kihívása – a fenntartható fejlődés ígéretét magában 

hordozó – a XXI. század által támasztott igényeknek történő megfelelés. Komoly ellentét van 

az eltérő helyzetű társadalmi csoportok között: a leszakadók inkább a jelenre koncentrálnak, 

a középrétegek körében a jövőben bekövetkező szükséglet-kielégítés fontos érték.  

 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

145 | oldal 
 

Jelen fejezetünk valójában egy, a vidékfejlesztés tartalmi és technológiai fejlődésén alapuló 

társadalmi innováció-kutatás. Mint általában az ilyen típusú kutatások, a szociológiai 

kérdésfelvetést összeköti a területi és ágazati problémakörrel; s így egyfajta 

multidiszciplináris megközelítést hoz létre (Rechnitzer J. 1993.) 

 

Azokat a képzéshez kapcsolódó tényezőket kerestük az Alföldön, amelyek jól bemutatják a 

régi magatartásformákkal való szakítást, s az új cselekvések hatásrendszereit. Vélekedésünk 

szerint munkánk azt a korszakot szintetizálja, ami sokan (pl. Timár Judit) úgy fogalmaznak 

meg, hogy a kádári szocializmusból a globális kapitalizmusba való átmenet vagy a 

piacgazdaságra és a demokratikus államberendezkedésre való áttérés évtizedeit jelentik. 

 

Az átmenet kora az innovációkhoz hasonlóan dinamikus kategóriát jelöl. Ebben a globális 

minták diffúziójával jól jellemezhető évtizedeket úgy is meghatározhatjuk, hogy a változás 

ténye (kényszere) milyen stratégiát (félelmet, stagnálását, reményt, bekapcsolódást, 

részvételt) vált ki az alföldi társadalom lokális csoportjaiból.  

 

Ezen dimenzióban fejezetünkben a társadalmi és a település-hierarchiában kedvezőtlen 

pozícióban elhelyezkedő csoportokról azt a hipotézist állítottuk fel, hogy többségük alacsony 

iskolázottságú, a társadalom többi rétegéhez képest hátrányosabb helyzetből indul, mivel 

származási, családi, települési-társadalmi hátterük kedvezőtlen indulási feltételeket biztosít 

számukra. 

 

Azt feltételeztük, hogy az ebbe a társadalmi csoportba tartozók alacsony iskolai végzettségük 

következtében munkába álláskor általában olyan foglalkozási ágakba kerülnek (segéd- és 

betanított munka), amelyeket a társadalom kevésbé preferál. A szakképzetlenség 

következtében e réteg első munkahelyválasztása, foglalkoztatási státusza kényszer. Ebből 

adódik az, hogy többségük célja a megszerzett társadalmi pozíció megtartása, így a 

továbblépés, a mobilizáció lehetősége másodlagos. Számukra egy a lényeg: biztosított legyen 

a megélhetésük.  

Ez az a folyamat, amelyet összefoglaló néven szegénységi vagy egyenlőtlenségi csapdának 

nevezünk (Hankiss E. 1983).  A vizsgált automatizmusok közül az iskolai végzettség, a 

családnagyság, a foglalkoztatási mobilitás, a jövedelmi viszonyok, a társadalmi szerepek, a 

háztartási modellek, az álláskeresési stratégiák és a tudás befogadásának lehetőségei 
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emelhetők ki. Ezek azok a kategóriák, amelyekben a leszakadó társadalmi csoportok a 

szocializáció, az egyéni életút során bizonyos hátrányokat szenvedtek, leszakadtak a 

társadalmi-gazdasági fő áramtól.  

 

A tartós kirekesztődés veszélye az lehet, hogy gondolkodásuk, értékviláguk hozzáidomul a 

társadalom peremén szokásos életmódhoz. A képzési innovációk éppen azt a célt szolgálják, 

hogy létrejöjjön az a tudás-réteg, amellyel hatékonyan menedzselhető a foglalkoztatás és a 

felzárkózás is.  

 

Különböző kutatásokból (pl. Szoboszlai, 2003; Kemény-Janky 2003) tudjuk, hogy a változás 

kulcskategóriái (ismeretek, teljesítmény, munka) a leszakadó társadalmi csoportok körében 

még csak most vannak (újra)születőben.  

 

Tapasztaltuk, hogy válaszadóink többségében még nincsenek meghatározóan jelen azok az 

értékek, normák, amelyek hosszabbtávra is lehetővé tennék a bekapcsolódást a XX. század 

végén tapasztalható gazdasági-társadalmi modernizációs folyamatokba. Ahhoz, hogy a 

személyiség belsővé tegye mindezt, jó egyéni eszközként szolgál a képzés-átképzés (az 

élethosszig tartó tanulás), a foglalkoztatási programok komplexitásának növelése és az 

fenntartható társadalom által nyújtott lehetőségek kiaknázása is. 

 

De ilyen pozitív automatizmusként értékelhetjük a kistelepüléseken a közösségi hozzáférési 

pontok létrehozását és a produktív szociálpolitikai programok által teremtett agrár innovációt. 

Mindkettő olyan mentori segítség a kistelepülések lokális társadalma számára, amellyel 

támogatható az a személyiségbeli fejlődés, ami a társadalmi-területi periféria létből való 

kilépést katalizálhatja.  

 

Összességében tehát a különböző kulturális tőke-emelő programok mérhető eredményei 

mellett megfelelő eredmény lehet az is, ha megkönnyíti a résztvevők alkalmazkodását a 

társadalmi környezethez.  

Ebből az adaptációs fokból idővel ,,kinőhet" a képzés által megerősített innováció, és 

megindulhat az egyén konzisztens mobilitása, ami a leszakadók stabilabb integrációjához 

vezethet. 
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A fogyasztói magatartáson túl az innovációra nyitottság – már jelenleg is egyre inkább - 

feltétele az aktív foglalkoztatási státusznak. Az ilyen típusú kompetenciákból következhet az, 

hogy a foglalkoztatottsági arányban megjelennek az új vidékfejlesztési tudások szélesebb 

használatából adódó pozitív hatások.  

 

Úgy véljük, hogy a fenti folyamatokban való részesültség és produktivitás kialakíthatja az 

egyénben a racionális magatartást, cselekvéstípust, amely számos klasszikus (Max Weber, 

Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu és mások) szerint feltétele a különböző mobilitási 

pályákon való elindulásnak, a folytatódó modernizációnak (Zapf, W. 2002), amelynek egyik 

mai kihívása a fenntartható társadalom típusú fejlődés. 

 

A globális változásokhoz való racionális alkalmazkodás igénye, valamint a térségi gazdasági-

társadalmi felzárkózás szándéka alapján a fenntartható társadalom típusú fejlesztések (ide 

soroltuk a mezőtúri felsőoktatási képzési rendszer megújítását is) három alföldi utat, 

forgatókönyvet valószínűsítenek.  

 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy minden elképzelés alapvetően az Alföld humán - és anyagi 

tőkevonzó képességétől, s a helyi kezdeményező - és kockázatvállaló jellemzőktől (így pl. a 

mezővárosi innovációs hálózatok kialakulásától) függ. A modernizáció sikere attól függ, 

hogy miként tudnak kialakítani az alföldi gazdaság és társadalom (vidékfejlesztési 

partnerkapcsolatok) szereplői hálózati elven működő, dinamikus kapcsolatot, működő 

közvetítő rendszereket. 

 

3.5.2.3. A lemaradás forgatókönyve 

Ez a szcenárió újabb társadalmi-gazdasági egyenlőtlen helyzeteket teremt. A hálózatokon és 

partneri kapcsolatokon nyugvó területi-társadalmi modernizáció elmaradása esetén 

gyakorlatilag a mai, a mozaikos tér-és társadalmi szerkezetnek megfelelő, alkalmi 

döntésekből és fejlesztésekből álló intézkedéssorozat megvalósulását feltételezzük, amely 

nem nyújtja a fenntartható társadalom és gazdaság jelentette komplex (nem elszigetelt) 

rendszerelőnyöket.  

Mindez azt jelenti, hogy az Alföld nagy térsége összességben nem tud csatlakozni az 

fenntartható társadalom fejlesztésének fő áramához, így a fejlődés üteme továbbra is követő 
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marad, s a jelenlegi elméleti és gyakorlati eredményeket visszatükrözve, nem áll meg az 

Alföld egészének leszakadása.  

Mindez néhány szigetszerűen kiemelkedő, dinamikusan fejlődő központ mellett a gyengébb 

innovációs potenciállal bíró települések/térségek további leszakadását eredményezheti.  

 

A klasszikus centrumok ebben a forgatókönyvben tovább erősödnek, új követendő települési 

stratégiák születnek, de egyre inkább számolni kell a külső és belső periféria helyzetek 

konzerválódásával és a leszakadásával.  

 

3.5.2.4. A ,,nyugatias modernizáció keleties elemekkel” forgatókönyve 

Szűcs Jenő klasszikus elmélete alapján elnevezett szcenárió lényege az, hogy a fenntartható 

társadalom alapú komplex fejlődési irány követendő lesz, de a megvalósításban 

kiegyensúlyozatlanság lesz tapasztalható.  Az okok az eltérő fejlettségű alrendszerek, 

térségek (települések) fogadókészségében, a partnerség hiányában keresendőek.  

Ezáltal a fejlődés több ponton elakadhat, lelassulhat, aránytalanná válhat, a kívánt prioritások 

felé haladás helyett a társadalmi-gazdasági polarizáció növekedése valószínű. 

 

Ez a részleges forgatókönyv az ellentétpárok fokozott megjelenésére, a társadalmi-gazdasági 

környezet fontosságára hívja fel a figyelmet:  

• Pl. kínálatbővülés a tercier szektorban, de alacsonyabb hatékonyság, kevésbé fontos 

marketing tevékenység 

• Pl. települési megtartóerő szimbolikus növekedése, de alacsony 

önkormányzati/kistérségi források 

 

Összességben térségi-települési szinten nem telepednek meg nagyobb számban olyan képzett, 

kreatív társadalmi csoportok, akinek kulcsszerepük lehetne a kívülről jövő innovációs 

kezdeményezések befogadásában, társadalmasításában, illetve a helyi igények, 

kezdeményezések összefogásában, megfogalmazásában és artikulálásában.  

Mindezzel utalunk Richard Florida nézetére, aki amellett érvel, hogy a kreatív osztály 

jelenléte a legerősebb mutató arra vonatkozóan, hogy milyen lesz egy régió gazdasági és 

humán teljesítménye.  

Különösen érdekes terület- és vidékfejlesztési szempontból az a nézete, amely szerint a 

kreatív osztályt, amely a gazdasági fejlettséget előidézi, nem az anyagi lehetőségek vonzzák 
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leginkább, hanem sokkal fontosabb számukra két másik tényező: a tolerancia és az izgalmas, 

élménygazdag, tehetségpártoló közeg (Florida R. 2002).  

 

3.5.2.5. A kreatív osztály forgatókönyve  

Munkánkban foglalkoztunk az innovációs miliővel, s láttuk, vannak olyan alföldi erősségek, 

amelyek tudatos, hálózati fejlesztésével ilyen irányú, pozitív forgatókönyv (mint hosszú távú 

cél) is megvalósulhat. 

 

A kreatív osztály általános megjelenéséhez azonban szükséges az, hogy az innováció 

fogalmát a voluntarista jelzőkön túl minőségi dimenziókban is értékeljük, valamint lényeges 

az, hogy az értelmiségi foglalkozásokban az anonim terekben való cselekvésekbe utat találjon 

a média és a médianyilvánosság.  

A kreatív társadalmi osztály diffúziójához szükséges az atipikus foglalkoztatás terjedése is. A 

munka világának lojalitása (garantált karrier, életünk végéig tartó munkahely és megszerzett 

tudás) a globalizációs trend következtében egyre inkább visszaszorul az egyik oldalon 

bizonytalanságot, másik részről pedig rengeteg energiát (kreatív vállalkozásokat) teremtve . 

 

Richard Florida Egyesült Államokban folytatott kutatásaiból következtethetünk arra, hogy 

milyen karakterrel rendelkeznek azok a terek, amelyeknek a fejlődés alapját megteremtve 

sikerül magukhoz vonzani és megtartani a kreatív osztályhoz tartozókat.  

Mancur Olson azt figyelte meg, hogy a nemzetek és régiók hanyatlása szervezeti és kulturális 

leszakadás következménye, amit ő „intézményi – cselekvési - begyepesedésnek” nevezett. 

Olson azt állította, hogy azokon a helyeken, amelyek ugyanabban a korszakban futnak föl és 

virágoznak - legyenek azok bármennyire is hasznosak - nehéz és gyakran lehetetlen 

elfogadtatni új szervezeti és kulturális mintákat.  

 

Ennek következtében az innováció és felemelkedés olyan új helyszínekre tevődik át, amelyek 

gyorsan adaptálják és a gyakorlatban hasznosítják ezeket a mintákat (idézi Florida R. 2002). 

Florida szerint azonban a hagyományos irányok (gazdasági szegmensek átalakítása, barna 

mezős beruházások, belső települési terek átalakítása, szolgáltató-központok letelepítése) 

nem állítják meg az emberek és az új cégek elvándorlásának folyamatát. A kérdés az, hogy a 

területfejlesztésben miként jelenhet meg a kreatív osztály közös világlátása. 
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Alapvetően a hatékony települési közegnek a nyitottságot és a sokszínűséget kell 

hangsúlyoznia és meg kell könnyítenie a társadalmi beilleszkedést és a reintegrációt.  

Ez a kreatív közeg lehet elgondolásunk szerint a klasszikus mezővárosok társadalmi-térbeli 

,,életvilágának” újjászületése és hálózatos működése. 

 

3.5.2.6. A vidékfejlesztéssel kapcsolatos képzési területek fontosságáról3 

Ebben a fejezetben felhasználtuk azt az anyagot, ami egy interprofesszionális szociális 

képzési innováció /Vidékfejlesztő szociális munka szakirányú továbbképzési szak és 

specializáció (minor szak)/ elindításához készült. 

 

A kapcsolódást jelen tanulmányban már vázolt okok mellett Czettler Jenő (1879-1953) 

jászárokszállási származású, a 1920-40-es évek jeles társadalompolitikusa alapján is 

hangsúlyozzuk. Munkáiban hangsúlyosan jelent meg a vidéket érintő mozgalmak, 

mezőgazdasági célú szociálpolitikai programok (mai szóval közfoglalkoztatás) 

foglakoztatás/vidékfejlesztés (cselekvés) – centrikus megközelítése. 

Mivel a modern társadalmakban egyre komplexebb problémák keletkeznek, így a 

vidékfejlesztési ágazatban dolgozók számára is indokolttá válik a szakmaközi 

együttműködés. A hosszú távú fenntartható fejlődés biztosítása a vidékfejlesztési ágazatban 

is a paradigmaváltáshoz vezet. Úgy gondoljuk, hogy a vidékfejlesztési munka alanyai a 

társadalom tagjai, abban a társadalmi és földrajzi térben mozognak, amelynek fontos 

mozgatórugója a fenntarthatóság4. 

 

Ismert, hogy az ,,27 európai uniós tagország lakosságának több mint 56%-a vidéki 

térségekben él, melyek együttesen az EU összterületének 91%-át alkotják. A vidékfejlesztés 

ezért kiemelten fontos szakpolitikai terület. ...  

Ezért az Unió egésze számára prioritást jelent az európai vidékfejlesztési politika 

megerősítése. ... Az európai vidéki tájak ugyanakkor fontos értékek hordozói.  

                                                 
3 A fejezet a Szocio Data Bt (Murányi István 2012) kutatása alapján készült. Az alábbi helyekről 143 on-line 
kitöltött kérdőív érkezett vissza: gyermekjóléti szolgálatok, települési önkormányzatok, alapítványok, 
kutatóintézetek, minisztériumi háttérintézmények, szociális és gyámhivatalok, gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
nevelőszülői hálózatok, módszertani gyermekotthonok, regionális szociális szolgáltatások, szociális képzések 
intézményi és egyéni résztvevői, Leader csoportok. 
4 Jász Krisztina ,,Szociális munka, fenntartható alapokon” című tanulmánya alapján. 
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Nekik köszönhetjük legalapvetőbb nyersanyagainkat, és – ha óvjuk őket – nyugalmat, 

felüdülést és rengeteg természeti szépséget kínálnak mindnyájunk számára. Európa tüdejét is 

a vidéki térségek jelentik...5”  

 

3.5.2.7. Módszertani háttér 

Az adatelemzés során több olyan statisztikai analízist és változó összevonást használtunk, 

amelyek megkönnyítik az adatok értelmezését. A felhasznált eljárások a következők voltak:  

Az adatok könnyebb interpretálása érdekében többször alkalmaztuk a változók értékeinek 

100 fokozatú skálára történő transzformálását.  

A transzformált változó akkor lenne száz, illetve akkor lenne nulla, ha minden válaszoló 

egyaránt az eredeti változó maximális, illetve a minimális értékét adta volna. Az ily módon 

átalakított skálán az ötven pont alatti értékek inkább negatív véleményt (ellenszenvet, 

elégedetlenséget stb.), az ötven pont feletti értékek inkább pozitív véleményt (rokonszenvet, 

elégedettséget ) fejeznek ki.  

 

Az elemszámokra tekintettel két csoportot képeztünk: 1. a humán közszolgáltatásokban 

dolgozó válaszadók (80 százalék), 2. nem a szociális szférában dolgozók (a minta 20 

százaléka: ide soroltuk a vidékfejlesztés, oktatás-képzés, igazgatás és egyéb fő munkahelyi 

profilt megnevező válaszadókat).  

 

A válaszadók munkahelyeinek településeit a lakosságszám alapján csoportosítottuk. Az 

elemzési lehetőségek (megfelelő elemszám) érdekében háromkategóriás összevont település 

változót képeztünk, a következő kategóriák alapján: 

1. csoport: legfeljebb 5.000 fős lakosságszám 

2. csoport: 5.000 és 30.000 fős lakosságszám 

3. csoport: legalább 30.000 fős lakosságszám 

 

Képzési kulcsterületek változásai a XXI. század első felében 

A teljes minta válaszait tekintve, a 2000 és 2010 közötti időszakban a válaszadók számára 

szakmai tevékenységük számára leginkább  (70 átlagpont feletti értékek) a következő tudás-

típusok voltak hasznosak, illetve szükségesek: 

  

                                                 
5 http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_hu.htm 
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• konfliktuskezelési ismeretek:    81 pont 

• pszichológia, szociálpszichológia:    79 pont 

• sérülékeny társadalmi csoportokkal     

• végzett munkához szükséges ismeretek  78 pont 

• egészségügyi mentálhigiénés tudás:   74 pont 

• jogi ismeretek:       71 pont 

Az időszakban legkevésbé szükséges (30 pont alatti átlagok) ismereteknek a következőket 

jelölték a válaszadók: 

• nyelvismeret:       25 pont 

• környezetvédelemi ismeretek:      24 pont 

• mezőgazdaság, agrárfejlesztési ismeretek:     12 pont 

• idegenforgalmi ismeretek:     12 pont 

 

Szakmai tevékenységéhez a következő tudásokra mennyire volt/lesz szüksége az alábbi 

időszak(ok)ban? (százfokozatú skála átlagok, 0: legkevésbé sem, 100: főként) 

 
2000-
2010 

2010-től 
eltérés 

műszaki-informatikai 42 61 19 
pályázatírás, pályázatmenedzsment 58 75 17 
forrásteremtés ismeretek 53 69 16 
vezetés, menedzsment 61 76 15 
válságmenedzsment ismeretek 37 51 14 
pénzügyi, gazdálkodási 53 66 13 
humánerőforrás menedzsment ismeretek 52 65 13 
Európai Unió politikájával kapcsolatos ismeretek 37 48 11 
jogi 71 81 10 
közösségépítési, közösségfejlesztési 66 75 9 
foglalkoztatási ismeretek 60 69 9 
partnerség építés 66 74 8 
társadalomismeret 63 71 8 
adományszervezési ismeretek 60 68 8 
nyelvismeret 25 33 8 
sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett munkához 
szükséges ismeretek 

78 85 7 

környezetvédelmi 24 31 7 
konfliktuskezelési ismeretek 81 86 6 
szintetizáló ismeretek 49 55 6 
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egészségügyi, mentálhigiénés 74 78 4 
gazdaságföldrajzi ismeretek 30 34 4 
idegenforgalmi 12 16 4 
szabadidő-szervezési ismeretek 65 68 3 
mezőgazdasági, agrárfejlesztési 12 15 3 
pszichológia, szociálpszichológia 79 81 2 
 

19. táblázat 
 

A 2010-től napjainkig terjedő időszakra vetítve a leginkább, illetve a legkevésbé 

szükségesnek (hasznosnak) tartott tudás-típusok - néhány átlagpont eltéréssel - ugyanazok.  A 

jelentősebb  (10 pont vagy annál nagyobb átlagpont) eltérések alapján a 2010-től napjainkig 

terjedő időszakban  - viszonyítva a 2000 és 2010 közötti évekhez - a következő területeken 

nőtt meg a "tudás-igény":  

• műszaki-informatikai:        19 pont  

• pályázatírás, pályázatmenedzsment:     17 pont 

• forrásteremtés ismeretek:      16 pont 

• vezetés, menedzsment:       15 pont 

• válságmenedzsment ismeretek:     14 pont 

• pénzügyi, gazdálkodási:      13 pont 

• humánerőforrás menedzsment ismeretek:    13 pont 

• Európai Unió politikájával kapcsolatos ismeretek:   11 pont 

• Jogi ismeretek:         10 pont 

 

A válaszadók véleménye szerint 2000 előtti időszakban lezajlott különböző képzéseken a 

következő ismeretek voltak legkevésbé (30 pont alatti átlagok) jelen:  

• válságmenedzsment ismeretek:      29 pont 

• gazdaságföldrajzi ismeretek:       25 pont 

• környezetvédelmi:        22 pont 

• mezőgazdasági, agrárfejlesztési:      16 pont 

• idegenforgalmi:        15 pont 
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Ezek a tudások mennyiben voltak jelen a képzésekben az alábbi időszak(ok)ban?  

(százfokozatú skála átlagok, 0: legkevésbé sem, 100: főként) 

 2000-2010 2010-től eltérés 
foglalkoztatási ismeretek 50 74 24 
pályázatírás, pályázatmenedzsment 38 52 14 
válságmenedzsment ismeretek 29 43 14 
Európai Unió politikájával kapcsolatos ismeretek 44 55 11 
forrásteremtés ismeretek 36 47 11 
humánerőforrás menedzsment ismeretek 46 55 9 
műszaki-informatikai 34 42 8 
pénzügyi, gazdálkodási 38 46 8 
vezetés, menedzsment 50 58 8 
partnerség építés 47 54 7 
adományszervezési ismeretek 33 40 7 
sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett 
munkához szükséges ismeretek 

68 75 7 

közösségépítési, közösségfejlesztési 60 66 6 
konfliktuskezelési ismeretek 64 70 6 
környezetvédelmi 22 27 5 
egészségügyi, mentálhigiénés 66 71 5 
nyelvismeret 34 40 4 
jogi 70 74 4 
szintetizáló ismeretek 39 43 4 
gazdaságföldrajzi ismeretek 25 29 4 
szabadidő-szervezési ismeretek 53 56 3 
idegenforgalmi 15 17 2 
társadalomismeret 72 74 2 
mezőgazdasági, agrárfejlesztési 16 17 1 
pszichológia, szociálpszichológia 77 77 0 

 

20. táblázat 
 

Hasonlóan a tudás-tartalmak szükségességének a megítéléséhez, a válaszadók véleménye 

szerint a két időszak képzéseit közel azonos módon (és sorrendben) jellemezték a felsorolt 

ismeretek.   
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Azonban néhány esetben jelentősnek mondható eltérést figyelhetünk meg: a 2000 és 2010 

közötti időszakhoz viszonyítva, a számottevő (10 pont vagy annál nagyobb átlagpont) 

eltéréseket tekintve, a 2010-től napjainkig lezajlott képzéseken az alábbi területeken 

tapasztaltak "növekedést" a válaszadók:  

• foglalkoztatási ismeretek:       24 pont 

• pályázatírás, pályázatmenedzsment:      14 pont 

• válságmenedzsment ismeretek:      14 pont 

• Európai Unió politikájával kapcsolatos ismeretek:    11 pont 

• forrásteremtés ismeretek:       11 pont 

 

3.5.2.8. Vidékfejlesztési szak fejlesztése a fenntarthatóságot érintő terület 
specializációjával  

A közelmúlt és a közvetlen múlt két időszakának képzéseinek tudástartalmát két szempont 

(szükségesség és jelenlét) alapján történő értékelésére vonatkozó eredmények ismeretében 

nem meglepő, hogy a válaszadók a vidékfejlesztés és a szociális (közösségi) segítés 

területekre irányuló, egy általuk ideálisnak tartott képzés során a korábban felsorolt 

ismerettípusok/tudástartalmak mindegyikét igényelik (50 pont feletti átlagok).  

Természetesen eltérő az egyes tudástartalmak preferálása, s nem véletlen, hogy a korábban 

szükségesnek ítélt ismeret-típusok a leginkább támogatottak (80 pont feletti átlagok):  

• pályázatírás, pályázatmenedzsment:      88 pont 

• sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett  

• munkához szükséges ismeretek:     87 pont 

• forrásteremtés ismeretek:      85 pont 

• közösségépítési, közösségfejlesztési:    84 pont 

• konfliktuskezelési ismeretek:      84 pont 

• foglalkoztatási ismeretek      82 pont 

• partnerség építés:       81 pont 
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Ön szerint milyen tudástípusokból, ismeretekből áll egy ,,ideális” képzés, amely a vidéki 

térségekben a vidékfejlesztés és a társadalmi és környezeti fenntarthatóság kérdéseire 

reflektál?  (százfokozatú skála átlagok, 0: legkevésbé sem, 100: főként) 

 

pályázatírás, pályázatmenedzsment 88 
sérülékeny társadalmi csoportokkal végzett munkához szükséges 
ismeretek 

87 

forrásteremtés ismeretek 85 
közösségépítési, közösségfejlesztési 84 
konfliktuskezelési ismeretek 84 
foglalkoztatási ismeretek 82 
partnerség építés 81 
jogi 80 
pszichológia, szociálpszichológia 80 
egészségügyi, mentálhigiénés 79 
pénzügyi, gazdálkodási 78 
válságmenedzsment ismeretek 77 
társadalomismeret 75 
vezetés, menedzsment 74 
szabadidő-szervezési ismeretek 72 
adományszervezési ismeretek 72 
humánerőforrás menedzsment ismeretek 71 
szintetizáló ismeretek 66 
Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek 59 
gazdaságföldrajzi ismeretek 56 
mezőgazdasági, agrárfejlesztési 55 
környezetvédelmi 55 
nyelvismeret 55 
műszaki-informatikai 54 
idegenforgalmi 48 

 

21. táblázat 
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Az ideálisnak tartott vidékfejlesztésre és szociális segítésre irányuló képzés tartalmi-ismereti 

szempontból - a látens vélemény-struktúrát feltáró faktoranalízis segítségével - öt olyan 

tematikus blokkal jellemezhető, amelyeket az ismeret-típusok együttes preferálása alapján 

különülnek el. A többváltozós módszer alapján annak megfelelően tudjuk jellemezni a 

válaszadók vizsgált csoportjait, hogy melyek azok a csoportok, amelyek az átlagosnál jobban 

támogatják (vagy az átlagosnál jobban elutasítják) a teljes mintát leíró ismeret típusokat.  A 

faktoranalízis alapján elkülönült típusok jellemzői: 

 

1. típus: egészségügy/közösségsegítés/lélektan  

2. típus: közgazdaságtan/menedzsment/társadalompolitika  

3. típus: környezetvédelem/idegenforgalom/ mezőgazdaság  

4. típus: pályázat/network 

5. típus: menedzsment/pénzügy/jog 

A mezőtúri szakfejlesztési innováció lényegét (interdiszciplinaritás) tekintve a válaszadó 

prominensek támogatónak gondolták. Ezt az oktatásszervezési és tartalmi módszert 

leginkább6 az alapképzésekben és a felsőoktatási szakképzésekben, valamint a 

kompetencianövelő képzésekben vélték elfogadhatónak.  

 

Milyen szinten kellene leginkább erősíteni az interdiszciplinaritást?  (százfokozatú skála 

átlagok, 0: egyáltalán nem, 100: leginkább) 

 átlag 
középszinten 62 
felsőfokú szakképzés (felsőoktatási szakképzés) szintjén 81 
alapképzésekben 72 
mesterképzésben 83 
doktori képzésben 77 
kompetenciaemelő képzésekben 78 

 

22. táblázat 
  

                                                 
6 A mezőtúri képzési lehetőségekhez közel lévő szintek. 
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3.5.2.9. Potenciális részvétel az általunk pozícionált interdiszciplináris jellegű 

képzés(ek)en  

Az eddigi eredmények tükrében nem meglepő, hogy a válaszadók csupán egytizede (10 

százalék) nem venne részt olyan képzésben, amely kifejezetten a vidék problémáival 

foglalkozik. 

 

Részt venne-e olyan képzésben, amely a vidék problémáira történő célirányos és 

hatékony felkészítést tűzi ki célul?  (százalékban) 

igen 90 

nem 10 

23. táblázat 
 

Meglehetősen jelentős (és szignifikáns) eltérés van szociális és az egyén szférában dolgozók 

részvételi affinitása között. Míg a szociális területen dolgozók 95 százaléka, addig a másfajta 

munkahelyeken dolgozó válaszadóknak csak 71 százaléka válaszolta azt, hogy résztvevője 

lenne olyan képzésnek, amely a vidék gondjainak megoldására irányulna. 7 Az aktivitás 

szignifikánsan különbözik a munkahelyek lakosságszám szerinti csoportosítása alapján 

képzett kategóriái szerint: minél kisebb lélekszámú településen van a munkahely, annál 

inkább nagyobb az aránya azoknak, akik résztvevői lennének egy ilyen tematikájú 

képzésnek.8 

 

Fejezetünk végén újra fel kell tennünk azt a kérdést, amit Budai István is feltesz az 

interdiszciplinaritás fogalmáról írott 2009-es tanulmányában: újra és újra előtérbe kerül a „mi 

a célravezetőbb?” kérdése: identitásuk, kényszereik, titkaik által vezérelve saját szakmájukba 

bezárkózva dolgoznak az egyes szakterületek, ágak szakemberei, vagy kilépnek az 

integrációk, interprofesszionalizáció eddig ki nem használ lehetőségei felé. 

  

                                                 
7 Szociális munkahelyen dolgozók csoportja:  igen, részt venne: 95 százalék, nem venne részt: 5 százalék. 
Egyéb más munkahelyen dolgozók csoportja: igen, részt venne: 71 százalék, nem venne részt: 29 százalék. 
8 Legfeljebb 5.000 fős település: igen, részt venne: 100 százalék, nem venne részt: 0 százalék. 
5.000-30.000 fős település: igen, részt venne: 91 százalék, nem venne részt: 9 százalék. 
Legalább 30.000 fős település: igen, részt venne: 80 százalék, nem venne részt: 20 százalék. 
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A már idézett szerző (Budai István) gondolatai jól kapcsolódnak a vidékfejlesztés (szociális 

gazdaság és a támogatott foglalkoztatás lehetőségeinek hangsúlya alapján) és a szociális 

ágazat, valamint nyugat-európai jó gyakorlatok alapján a pasztorációs terület is jól 

illeszkedhet a mezőtúri képzési és gazdasági hagyományokhoz.  

 

Így jelen fejezet végén hangsúlyozzuk újra azt, hogy az így létrejövő képzési-szakmaközi 

tevékenység gyakorlatias, hatékony, minőségre törekvő szolgáltatásokat eredményez, mert 

sikeresen használhatja a forrásokat, csökkentheti a rizikókat, feloldhatja a merev szakmai 

kereteket, motiváltabbá válhatnak az e tevékenységben közreműködők a valóság változtatása 

érdekében. 

 

Másként fogalmazva fejlesztésünk alapvető célja, hogy az európai gyakorlatban ma már 

általánosnak tekinthető integrált vidékfejlesztés elveit, céljait és megoldásait előbb részeire 

bontva majd egységbe foglalva egy olyan komplex fejlesztési gondolkodásmódot alakítson ki 

a hallgatókban, aminek alkalmazása képessé teszi őket a vidékfejlesztés célkitűzéseinek és 

irányelveinek gyakorlati alkalmazására. 

 

A multidiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretanyag, azaz a vidék, a vidékiesség 

különböző értelmezéseinek, a vidéki térségek sajátos problémáinak, a vidék alapvető 

térfolyamatainak, régi és új fejlődési tendenciáinak bemutatásával, a vidékfejlesztés fogalmi 

és gyakorlati (jogi és intézményi háttér, tervezési dokumentumok) rendszerének 

megismerésével a hallgatók a rurális térségek helyi elképzelésekre alapozott fejlesztésének 

kezdeményező, döntéshozó és operatív feladatainak segítésére és önálló ellátására egyaránt 

alkalmassá válnak. 

 

3.5.2.10. A képzési program kidolgozásának keretei   

A Cork–i Európai Vidékfejlesztési Konferencia nyilatkozatában a vidékfejlesztés számára 

megfogalmazott célok sok ponton megegyeznek a szakindítás szükségességének általunk 

való értelmezésével. A Cork–i Nyilatkozat oly jól ismert célkitűzései közül kiemelten 

olvashatjuk azokat, amelyeket a szociális munkások feltétlenül magukénak érezhetnek:  
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• az elvándorlás megelőzése,  

• a szegénység elleni küzdelem,  

• a munkahelyteremtés serkentése,  

• az esélyegyenlőség kialakítása,  

• valamint megfelelni a mind magasabb minőségi igényeknek az egészség, a biztonság, a 
személyiség fejlődése, a pihenés és jólét a vidéki térben. 

 

3.5.2.11. A szak létesítésének indokai 

• a vidékies térségek megtartó erejének erősítése, a preventív és az együttműködő 

szemlélet támogatása 

• a vidék foglalkoztatási erejét jelentő és a segítő, humán szakmák (kedvezményezett 

közösségek) közötti szinergia erősítése 

• a meglévő, az agráriumra, kistelepülésekre alapozott innovációk (pl. szociális 

földprogram, Leader program szakértői számára, illetve teleházvezetők stb.) 

kiegészítése a társadalmi együttműködés és a társadalmi mechanizmusok jobb 

megértése érdekében 

• mélyülő társadalmi konfliktusok és gazdasági nehézségek következményeinek 

enyhítése 

• az élet minden területén hiányoznak azok a helyi szakemberek, akik átfogó és biztos 

multidiszciplináris ismereteikre alapozva képesek a vidék problémáit együttesen 

(fejlesztői, foglalkoztatói és segítő szemmel) kezelni 

• különféle tudások integrálásával új minőségű, szakismeret biztosítása, 

• LLL (életen át tartó tanulás) eszméjének megerősítése a vidékfejlesztésben dolgozók és 

a vidéki térségek humán közszolgáltatási szakemberei körében 

• Az egyházi szereplők körében erősíteni a vidéki társadalom erősségeit, a szociális 

gazdaság és a fenntartható társadalomhoz kapcsolódó tevékenységeket 
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3.5.2.12. Képzési cél 

A határozottabb tartalmú vidékfejlesztési menedzser alapképzési szak meggyökeresítésének 

célja az, hogy a vidéki térségekben érvényesülni szándékozó (meglévő és leendő) diplomások 

számára koherens tudásanyagot adjunk át azokból a tudományágakból, amelyek a vidéki 

térségek fejlesztésnek kulcsterületeit jelentik.  

 

3.5.2.13. Általános célok (hatásmutatók) 

1. Térségi jellegzetességet közvetítő, kompetencia alapú (táv)oktatási modellek 

meggyökeresítése, a life long learning eszméjének terjesztése, 

2. A vidék felzárkóztatásának elősegítése, humán erőforrás-fejlesztés támogatása, 

3. A foglalkoztatási szint emelése, a munkaerő versenyképességének javítása, 

4. A társadalmi beilleszkedés elősegítése, helyi konfliktusok csökkentése, a társadalmi 

párbeszéd növelése, 

5. A régió kulturális sokszínűségének megőrzése, értékeinek megismertetése, a régióhoz 

kapcsolódó identitás erősítése a felnőttképzési programok és a projektalapú 

gondolkodás segítségével. 

6. A fenntartható fejlődés elősegítése, a természeti értékek nemzeti kincsként (kulturális 

örökségként) való tudatosítása, az egészséges életmód terjesztése 

7. Együttműködés kialakítása az egyházi szervezetekkel, a szinergiák, a 

multiplikátorhatás erősítése, 

8. A világ és a társadalom problémái iránt nyitott és érzékeny, a problémákra megoldást 

kereső és találó, és azok megoldásában aktív szerepet vállaló, a hit kérdéseire érzékeny 

értelmiséggé válás segítése, kompetencia-fejlesztés. 

9. Az egyházi fenntartású felsőoktatási rendszer mintaprojektjének kialakítása 

 

3.5.2.14. A kompetencia-fejlesztés céljai a tanterv moduljainak tükrében 

Társadalomismereti modul (14 db tárgy) ----társadalmi összefüggések felismerése, a komplex 

gondolkodás meggyökeresítése 

Vidékfejlesztési modul – a vidék problematikájának megismerése, az alrendszerek 

összefüggéseinek feltárása 

Készségfejlesztési modul – a konfliktuskezelési, kommunikációs és szabadidős 

kompetenciák emelése 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

162 | oldal 
 

Gyakorlati modul – a projektalapú gondolkodás megismerése, a vidékfejlesztési 

projektmunka elmélyítése 

Élhetőbb világ modul – a fenntarthatóság problematikájának megismerése 

 

3.5.2.15. Indikátorok, konkrét célok (minőségbiztosítási eredménymutatók) 

1. További akkreditált szakirányú továbbképzési anyag elkészítése (db) 

2. Felsőoktatási tudásközpont fejlesztése, bővítése - a bevont kutatók, főiskolai, 

egyetemi oktatók, Ph.D hallgatók száma (fő) 

3. Gyakorlati mentori hálózat kialakítása – tereptanári háló (fő)  

4. A kutató diákok mozgalomhoz való kapcsolódás – a tudományos diákköri dolgozatok 

számának emelése (db) 

5. Tudományos disszemináció – A nemzetközi rendezvények számának növelése a 

térségben (db) 

6. A régió munkaerőpiacával foglalkozó tudományos munkák számának emelése (db) 

7. A minőségbiztosítási folyamatok kutatása (db); az igényfelméréseken alapuló 

képzések, modulok (db) 

8. A munkaerőpiac bevonása a képzésbe a bemutató órák száma (db) 

9. Innovációs output, szervezetfejlesztési - minőségbiztosítás tréningek száma (db) 

10. Az új tudásokkal rendelkező személyek és intézmények, az interprofesszionális 

partnerségen alapuló modellprojektek száma (fő és db) 

11. Digitális képzési tartalmak, modulok fejlesztése (db) 

 
3.5.2.16. Megszerzendő kompetenciák 

A vidékfejlesztési menedzser hozzáértővé és alkalmassá válik az alábbi területeken az 

adekvát kommunikációs eszközök és készségek birtokában: 

• motiválás  

• konfliktuskezelés 

• tervezés  

• szervezés (program és csapat) 

• értékelés 

• kapcsolattartás 

• delegálás 

• asszertivitás 
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3.5.2.17. Személyes adottságok és készségek 

• kommunikációs 

• empatikus 

• konfliktuskezelési 

• tervezési, szervezési, értékelési 

• pályázatírói, - megvalósítói 

• feladat koordinálási 

• kapcsolatépítési 

• véleménynyilvánítási 

• képessé tevés (empowerment). 

 

3.5.2.18. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

• társadalomismeret 

• gazdaságföldrajzi ismeretek 

• Európai Unió (társadalom)politikájával kapcsolatos ismeretek 

• foglalkoztatáspolitikai ismeretek 

• humánerőforrás menedzsment ismeretek, 

• forrásteremtés ismeretek, 

• szabadidő-szervezési ismeretek, 

• csoportszervezési és vezetési ismeretek, 

• konfliktuskezelési ismeretek, 

• adományszervezési ismeretek, 

• pasztorációs ismeretek, 

• környezeti, mezőgazdasági, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó ismeretek. 

 

3.5.2.19. A képzési céllal összhangban a munkaerő piacra történő gyakorlati felkészítés 
kiemelt elvárásai 

Olyan vidékfejlesztési menedzserek képzése, akik a kisebb lélekszámú települések közösségi 

motorjaivá válhatnak. Cél, hogy ezek a szakemberek képesek legyenek meg – illetve 

újjászervezni azt a közösségi hálót, amely az ott élő emberek szükségleteit, képességeit és 

érdekeit szem előtt tartva az életminőség fejlesztési folyamatát elindíthatják.  
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A természetes és mesterséges támogató háló együttműködését létrehozva megteremtik a(z 

gazdasági) alapját olyan önszerveződési folyamatoknak, melyek révén a közösségek idővel 

magukra hagyhatók és önfenntartóvá, önfejlesztővé válnak. 

 

3.5.2.20. Összegzés 

A képzés oldaláról fontos EU-s megállapítás az, hogy ,,minden felsőoktatási intézménynek 

meg kell találnia azt az egyensúlyt a képzés, a kutatás és a (társadalmi) innováció között, 

amely a régióban betöltött szerepének a leginkább megfelel”.   

 

A Gál Ferenc Főiskola ,,beiskolázási” tere ahhoz a földrajzi térséghez (zömmel a Közép-

Alföldhöz, Dél-Alföldhöz) tartozik, amelyhez az elmaradottság kép erősen hozzátapadt és a 

régióban általános életérzéssé vált.  

Ehhez kapcsolódva lényeges előkészítő tevékenység az, hogy a mezőtúri képzési térnek 

megtaláljuk újra az organikus foglalkoztatási és a képzési kötődését9. Mindez biztosítja a 

hallgatói rekrutációt, a térségi megtartó erőt, így a foglalkoztatást is.  

Úgy látjuk, hogy az oktatási intézmények számára a társadalmi versenyképesség megtartása a 

demográfiai hullámvölgy idején a vidék- és humán területi-és vidékfejlesztés, a munka világa 

és a humán ismeretek, hagyományok (vallás) meghatározó hármasságában képzelhető el.  

Úgy véljük, hogy a vidékfejlesztési menedzser alapképzés elindítása ilyen, a mezőtúri 

képzési és vidékfejlesztési hagyományokra alapozó jellegű. 

 

A vidékfejlesztési menedzser alapképzési alapképzési program a vidéki társadalom számára 

képez olyan szakembereket, akik nemcsak a sérülékeny társadalmi csoportok problémáit 

kezelik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek számára is támaszt 

jelenthetnek elképzeléseik megvalósításában, a vidéki térségek foglalkoztatásának 

erősítésében, a munkaalapú társadalom eszméjének meggyökeresítésében. 

Szakmaközi és multidiszciplináris képzésünk kulcsfogalma: a prevenció és a társadalmi 

párbeszéd, együttműködés javítása. 

                                                 
9 Elgondolásunk ez a vidékfejlesztési szak szociális, közösségi irányultságú (specializációval megerősített) 
holisztikus (interprofesszionális) szemléletűnek tekinthető képzési terve. Megjegyzendő, hogy a mintánkban 
lényegesen többen vannak azok, akik a megszerzett képzettségüket inkább (57 százalék) vagy teljes mértékben 
(24 százalék) interdiszciplinárisnak minősítették. 
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Elgondolásunk szerint a társadalmi versenyképesség a közösségek összefogásán, erején 

múlik. A vidékfejlesztési menedzser fő kompetenciája a közösségi és gazdasági erőforrások 

katalizálása.  

Ezen célokhoz állítottuk össze a program képzésfejlesztési moduljait, amelyek a következők: 

társadalomismereti, vidékfejlesztési, gyakorlati (tereptanári), illetve az élhetőbb világért 

elnevezésű, a fenntarthatóság komplex dimenzióit tartalmazó tantárgycsoport.  

A pedagógiai munkaformák választásához fontos tudnunk, hogy a hagyományos 

ismeretátadás háttérbe szorult, előtérbe került a valóság megértését segítő, komplex 

megközelítés, amely az aktív, tevékenység-központú megismerést készíti elő.  

A vidékfejlesztési menedzser képzési program e gondolat továbbvitelére szolgál. A 

készségfejlesztő, a projekt munka igényli az ilyesfajta együttműködést. A kutatásban való 

részvétel és a főleg az önálló esetvitel, a szakdolgozat készítés az egyéni munkát helyezi 

előtérbe, legtöbbször tutori/mentori támogatással. 

 

3.5.2.21. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 
ismeretkörökhöz rendelt kredit értékek10 

 

Tantárgycsoportok  A munkatanterv szerinti 

kredit 

Alapismereti tantárgyak 

1. A vidéki térségek felzárkóztatásának jellegzetességei, 
módszertana 

2. Társadalomismeret, a vidékfejlesztés szociológiája 

3. Jogi alapismeretek 

4. Az Európai Unió társadalompolitikája 

5. Vidékfejlesztési ismeretek I-II. 

6. A felnőttképzés módszertana 

7. Humán közszolgáltatatások intézményrendszere 

8. Az Alföldi társadalom kultúrtörténete 

9. A modern agrárgazdálkodás jellegzetességei 

40 

  

                                                 
10 A 6 féléves alapszakon szerezhető 210 kredithez szükséges kreditszám a nyelvi, testnevelési és a C tárgyak 
teljesítéséből szerezhető meg. Más stratégia esetén a tárgyak megnevezése, a célok rögzítése segítséget adhat a 
felsőoktatási szakképzés megalapozásának, illetve felnőttképzési modulok kidolgozásának is. 
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Szakmai törzsanyag 

1. Kommunikációs tréning 

2. Forrásfejlesztési technikák, a projektírás gazdaságtana 

3. Civil társadalom, partnerség-építés 

4. Szociális gazdaság és a munkaerőpiac 

5. Mentálhigiéné, egészségfejlesztés 

6. Közösségi gazdálkodás 

7. Közösségépítés, közösségfejlesztés 

8. Társadalmi tervezés, menedzsment 

9. Pasztorációs technikák 

36 

Differenciált szakanyag 

1. Konfliktuskezelés 

2. Kommunikáció sérülékeny társadalmi csoportokkal 

3. Adománygyűjtés, kapcsolatépítési technikák 

4. Generációk közötti szolidaritás – fiatalok és idősek 
problémái 

5. Kreatív technikák – szabadidő-szervezés, animáció 

6. Sérülékeny társadalmi csoportok világa 

7. Vidékfejlesztési projektmunka I-II-III. 

8. Szociális informatika 

9. Ökológia szemlélet – fenntartható környezet, biogazdálkodás 
I-II. 

10. Helyi média, nyilvánosság 

11. Kisebbségszociológia 

12. Önkéntes menedzsment 

13. Változásmenedzsment, az élethelyzethez igazított tanulás 

54 

Szakmai gyakorlatok 

Vidékfejlesztési munka projekt 1-2. 

Vidékfejlesztési partnerkapcsolatok 1-2 

Laikus gyakorlat 

30 

Szakdolgozat 10 
 

Javaslat néhány kiemelt;a vidéki térségek fejlesztéséhez kapcsolódó szaktárgyi adatlap 

tartalmára – ld. 1. számú melléklet 
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3.5.3. A közösségi alapú gazdaság kialakulásának szükségszerűsége a XXI. század 
jóléti társadalmaiban11 

 

„Szociális gazdaság = szolidáris gazdaság?!” 

 

3.5.3.1. A gazdaság és a jövedelemszerkezet átalakulása az európai jóléti államokban 

 

Az elmúlt 30 évben a legtöbb európai országban, de a világ más gazdasági szempontból 

meghatározó területein is a munkából származó jövedelem mértéke drasztikus mértékben 

csökkent. Az ILO Global Wage Report-ja összeveti pl. a fejlett, fejlődő és elmaradt országok 

körét a munka és a jövedelemmegoszlás arányait kutatva.12 A vizsgálat eredménye kimutatta, 

hogy az EU 16 fejlett országában 1970 és 2010 között a gazdasági és pénzügyi válságoknak 

köszönhetően a nemzeti össztermék a hetvenes évek közepéhez képest 75%-ra esett vissza. 

Mindeközben a munka hatékonysága kétszer olyan gyorsan fejlődött, mint a jövedelmek 

mértéke. Az USA-ban pl. 1980 óta a munka egy órára eső produktivitása 85%-kal 

emelkedett, de az ennek ellentételezéséért járó jövedelem mértéke csak 35%-kal nőtt. 

Németországban az elmúlt húsz évben a produktivitás csaknem negyedével nőtt, a bér 

azonban változatlan maradt.  

 

A nyolcvanas évek óta tehát már nem csupán Európában, hanem világszerte csökkent a 

munka ára a tőkéhez képest. Ezt azt jelenti, hogy a többletérték egyre kevésbé jelenik meg a 

munkás fizetésében, s egyre nagyobb arányban a tőkést jutalmazza. A világ lakosságának 1 

%-a birtokolja a világ javainak 39%-át- állapította meg a Boston Consulting Group „Global 

Wealth” című tanulmánya 2013-ban. 

 

A munkából származó jövedelem csökkenésének hátterében –mint látjuk- egyfelől a 

teljesítménynövekedéssel együtt járó reáljövedelem csökkenése, másfelől a foglalkoztatottak 

számának csökkenése áll.  

                                                 
11 A tanulmány a szerző két korábbi elemzésének (Csoba Judit:A szociális gazdaságot életre hívó folyamatok  és 

A szociális gazdaság korlátai In :Csoba J-Frey M- G.Fekete É-Lévai M-Soltész A (szerk.) Szociális gazdaság 

kézikönyv Budapest: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, 2007. pp. 28-36. és pp. 7-19.) felhasználásával 

készült. 
12 ILO (2013) ‘Global Wage Report 2012/13: Wage and Equitable Growth’ (pdf). 
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„A versengésre késztetett kormányzatok lehetővé tették a munkaadók számára, hogy az 

elengedhetetlenül szükséges minimumra csökkentsék a munkaerőt. A karcsúbb cégek 

ugyanannyit, vagy még többet termelnek.” (Dahrendorf, 1994:227) 

Különösen a középosztály és az alatta lévő társadalmi csoportok veszítettek jelentős 

mértékben korábbi életszínvonalukból, létbiztonságukból. Mindeközben a társadalom felső 

rétegét képező elit jövedelme folyamatosan növekedett, jóllehet ez a jövedelem lényegesen 

kisebb mértékben kötődött munkavégzéshez.  

 

 

15. ábra: Real ULC (munkaerőköltség/GDP) 1966-2012 (2005=100) 
 

Az elit gazdagodásának alapja a befektetésekből származó tőkejövedelem és a részvénypiaci 

műveletek kapcsán realizált nyereség volt. A munkaerő-részesedésének csökkenése tehát a 

pénzügyi szektornak a gazdaságra gyakorolt növekvő hatásával is magyarázható. ILO World 

of Work Report-ban megállapítja, hogy ez a folyamat mind a fejlődő mind a fejlett piaci 

országokra jellemző.13  

A pénzügyi szektor gazdaságra gyakorolt meghatározó szerepét a közgazdászok 

"financializáció" –nak nevezik. A pénzügyi liberalizáció egy globális trend határok nélkül, 

ahol a pénzt – a munkavégzéstől függetlenné vált magasabb profit érdekében- egyik 

                                                 
13 ILO (2011) ‘World of Work Report 2011: Income Inequalities in the Age of Financial Globalization.’ (pdf). 
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országból a másikba „utaztatják”. A munkából származó jövedelem arányának csökkenésével 

párhuzamosan az adórendszer is átalakult a legtöbb európai országban. A munkához 

közvetlenül kötődő, bérből származó jövedelmek adója- néhány országban tapasztalható 

kivételtől eltekintve- folyamatosan növekedett, míg a tőkéből származó jövedelmek adója 

csökkent, s ennek megfelelően tovább nőttek a társadalom egyenlőtlenségi mutatói. 

 

Warren E. Buffet nemzetközi szinten is ismert amerikai befektető szerint a milliárdokat 

kereső befektetési bankárok számára az adórendszer lehetővé teszi, hogy jövedelmüket 

nyereségrészesedésként tüntessék fel és így 15 százalékos kulccsal adózzanak, míg a bérbél 

élők átlagosan 36 % adót fizetnek. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy nem 

helytálló az a megállapítás, mely szerint a gazdagoknak kedvező adórendszer több 

munkahelyet teremt. 14 

 

A jövedelmi különbségeket pedig csökkenteni lehetne az újraelosztással az adók és 

társadalmi juttatások révén, vagy az adózás előtti jövedelemi különbségek csökkentésével. 

Pickett szerint azonban a legmagasabb adókulcsok, amelyek az 1970-es években számos 

országban elérték a 80 %-ot, az utóbbi években drámaian csökkentek. A gazdag emberek és a 

nagyvállalatok jövedelmeiknek adóparadicsomokba való kimentésével és más trükkökkel 

elkerülik az adózást, így a közkiadások nagyobb hányadát az alacsonyabb jövedelmű adózók 

fizetik meg. Számos országban az adózás megszűnt érdemben újraelosztó lenni. Ezzel 

szemben a szövetkezeti formák, vagy a munkavállalói tulajdonlás növelik a demokráciát és 

csökkentik a jövedelmi egyenlőtlenségek mértékét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

egyenlőség jobban beágyazódjon a társadalomba.15  

A közgazdasági Nobel díjas Joseph Stiglitz által vezetett, a nemzetközi pénzügyi rendszer 

megreformálására létrehozott ENSZ bizottság megállapítása szerint a globális gazdasági 

válság fő oka a főbb társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenség, ezen belül a jövedelmi 

egyenlőtlenség növekedése. A felsőbb jövedelmi csoportok megtakarításaik jó részét nem 

csak részvényekbe, hanem luxusingatlanokba, aranyba, ékszerekbe, műkincsekbe fektetik, 

                                                 
14 Warren E. Buffet: Stop Coddling the Super Rich The New York Times August 14, 2011. 

http://www.nytimes.com/2011/08/15/opinion/stop-coddling-the-super- 

rich.html?scp=1&sq=buffett%20and%20taxes&st=cse 
15 Kate Pickett: Reducing Inequality: An Essential Step For Development And Wellbeing 
http://www.social-europe.eu/2014/01/inequality-essential-wellbeing/ 
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amelyek bár növelik a GDP-t, holt tőkét jelentenek, mert jelentős számú új munkahelyet nem 

hoznak létre, a foglalkoztatottságot érdemben nem javítják.16 

A nemzeti kormányok ugyan folyamatos tájékoztatást adnak az ország GDP-jének 

alakulásáról - többnyire növekedéséről-, a gazdasági folyamatokra vonatkozó, kedvezőnek 

tűnő hírek azonban az utóbbi évtizedekben semmiképpen sem jelentik azt, hogy a GDP 

növekedésével párhuzamosan a foglalkoztatottak köre is szélesedett volna, vagy a GDP 

növekedése együtt járna a munkából származó jövedelem növekedésével. Mindezek 

eredményeként a gazdaság – és annak kulcsindikátora a GDP - növekedés egyre 

meghatározóbb mértékben a rendelkezésre álló tőkétől és nem az elvégzett munkától, vagy a 

munkavégzők jövedelmi, anyagi helyzetétől vált függővé. 

Az Oxfam, a globális szegénység felszámolásáért küzdő nemzetközi szervezet a 2014 

januárjában tette közé legújabb vizsgálatainak eredményét, melynek legfőbb üzenete, hogy a 

növekvő gazdasági egyenlőtlenség kikezdi az országok társadalmi stabilitását, és globális 

léptékben is veszélyezteti a biztonságot.  Az Oxfam által végzett vizsgálat során 26 országból 

gyűjtöttek adatokat, s ebből 24 országban a leggazdagabb egy százalék 1980 és 2012 között 

növelte részesedését a megtermelt összes jövedelemből.  „..a vagyon csapdába ejti a 

politikát, a kormányzat a gazdagok érdekében fog tevékenykedni, miközben az 

egyenlőtlenségek folyamatosan növekedni fognak..”. A vagyon extrém mértékű 

koncentrációja az emberek milliárdjait zárja ki abból, hogy tehetségük és kemény munkájuk 

révén önmagukat eltartsák.17  

 

A foglalkoztatás mértéke, a foglalkoztatottak anyagi biztonsága, a megélhetés garanciája úgy 

tűnik, mintha függetlenné válna a gazdasági növekedés mutatóitól, s egy-egy ország esetében 

egyidejűleg beszélhetünk növekvő GDP-ről és makacsul emelkedő szegénységi rátáról, szűk 

körben realizálódó magas profitokról és a társadalom széles körének kirekesztéséről   

 

                                                 
16 Vandemoortele, Milo:  Within-Country Inequality, Global Imbalances and  Financial Instability. Desk Study 

for the Netherlands Ministry of Foreign Affairs Overseas Development Institute London, 2009. 

http://www.odi.org.uk/resources/download/4165.pdf 
17 WORKING FOR THE FEW Political capture and economic inequality 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-
200114-summ-en.pdf 
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A gazdasági és munkaerő-piaci válság első jelei a második világháborút követően a hetvenes 

években mutatkoztak Európa és a fejlett világ országaiban.  A kialakuló munkanélküliséggel 

a munka, mint a javak elosztásának általános rendezőelve bizonytalanná vált. A válságot 

azonban átmenetinek tartották, s a kilábalásra vonatkozóan számos recepttel rendelkeztek a 

korabeli politikusok. A kereslet és a kínálat egymásra találását segítendő az egyes jóléti 

államokban létrehozták a közvetítő intézményeket, s kialakították a munkaerő-piaci 

tanácsadás rendszerét.    

 

A hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek közepéig tartó korszakban azonban a 

várakozások ellenére a gazdasági válság mélyült. Már nem csupán a térbeli elszigetelődés, a 

speciális élethelyzet vezethetett munkanélküliséghez, mint a hatvanas években, vagy a 

hetvenes évek elején, hanem az is, hogy mely szektorban kívánta a munkavállaló 

megszerezni az élet fenntartásához szükséges jövedelmet. A termelés modernizálódása 

ugyanis a termelő szektorok (mezőgazdaság, ipar) háttérbe szorulását, s a szolgáltató szektor 

előtérbe kerülését eredményezte.  

A mezőgazdaságból és az iparból kieső munkavállalók körében kialakuló strukturális 

munkanélküliség legfontosabb eszköze a képzési rendszer szélesítése, átszervezése volt, 

melynek segítségével a munkavállalókat az elavult gazdasági ágazatokból az új, dinamikusan 

fejlődő ágazatok felé kívánták terelni. A képzés ”mindenhatósága” volt jellemzőebben az 

időben. Általánossá vált az elképzelés, hogy a szolgáltatások közül a képzési szolgáltatásokat 

kell működtetni, s ezzel megoldható valamennyi korábbi munkaerő-piaci probléma. Mivel a 

munkát keresők száma közel azonos volt a szabad álláshelyek számával, csupán a kereslet és 

a kínálat szerkezete volt eltérő, kézenfekvőnek tűnt a megoldás, hogy képzési programok 

keretében készítik fel, s illesztik a munkanélkülieket a szabad álláshelyekre.  

 

A nyolcvanas évek második felében azonban láthatóvá vált, hogy a globalizáció, a technikai 

modernizáció és a szektorváltás hatására a munkavagyon olyan mértékben fogy, hogy 

tartósan és széles körben rekeszti ki a munkaerő-piacról a munkavállalókat. A kirekesztés 

eredményeként - mivel a munkaparadigma nem változott, s a megtermelt javak elosztásának 

alapja továbbra is az új érték előállításában betöltött szerep maradt - nem csupán a munkából, 

hanem a társadalmi újratermelődésből is kiszorult a rossz munkaerő-piaci pozíciókkal 

rendelkező munkavállaló. Elveszítette munkavégző képességét, már olcsó munkaerőként sem 

jöhetett számításba a munkaerőpiacon, hiszen nem volt mit áruba bocsátania: sem 
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képzettséggel, sem speciális szaktudással, sem elismerhető munkavállalói kultúrával nem 

rendelkezett. Csupán fogyatkozó fizikai erejét tudta áruba bocsátani, de ezen a téren a 

technika termékei legyőzhetetlen konkurensként jelentek meg. A technikai eszközök 

kedvezőbb tulajdonsággal bírtak, mint a lélekkel rendelkező ember a munkapiacon. A fizikai 

és társadalmi lét újratermelése e társadalmi csoportok esetében tartósan és széles körben a 

jóléti rendszerek feladata lett. Ez azon túl, hogy hosszú időn keresztül komoly költségeket ró 

a jóléti államokra, a jóléti rendszerektől való tartós függés következtében a demokratikus 

társadalmak működésének alapjait kérdőjelezi meg. Eltűnik a polgári társadalmak szilárd 

bázisát jelentő citoyen és burzsoá.  S végül a munkavagyonból, az új érték termeléséből való 

kirekesztődés eredményeként a célcsoport vásárlóerőként sem jön igazán számításba, mert 

szükséglet kielégítése a minimálisra korlátozódik, s mind kedvezőtlenebbé váló helyzete 

jelentős mértékben veszélyezteti a társadalmi integrációt. (Csoba, 2007a)  

 

Az egyre szélesebbé és differenciáltabbá váló munkaerőpiacon kívül rekedt célcsoport 

visszaillesztése a hosszú idejű munkanélküliség után a munkaerőpiacra tehát éppoly 

elengedhetetlen szükséglete a gazdaságnak, hiszen nem mondhat le a belső piac széles 

fogyasztói köréről, mint a polgári demokráciák fennmaradásának. Gazdaságilag független, 

demokratikus jogait gyakorolni képes állampolgárok nélkül ugyanis nem működhet a XXI. 

században természetesnek tekintett polgári demokratikus államforma.  

 

S végül a társadalmi léthez szükséges feltételek biztosítása, a kieső munkajövedelmek 

pótlása csak a jóléti állam költségvetésének terhére oldható meg, ami a mindenkori 

költségvetés számára jelent egyre növekvő, s már-már elviselhetetlen terheket (növekvő 

államháztartási hiányok), folyamatosan próbára téve az egyre gyengülő társadalmi 

szolidaritást. 

 

Az egyenlőtlenségek csökkenése és a társadalom tagjainak eltartó képessége javítása 

érdekében a jóléti államok beavatkozásának iránya a gazdaság folyamatába az ezredfordulót 

megelőző időszakban is kettős volt. A munkaerő-piaci javító intézkedések alapvetően kétféle 

rendszerbe szerveződtek Európában. Az első körben a jelenlegi rendszer anomáliáit korrigáló 

bértámogatások rendszere jött létre, míg a kilencvenes évek közepén megjelentek a szociális 

gazdaság első formái.  
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A hetvenes években kialakult a bértámogatási programokat befogadó úgynevezett második 

munkaerőpiac, melynek alapvető sajátossága, hogy a foglalkoztatás szervezéséhez nem 

kizárólag az elsődleges elosztás keretében termelődtek meg a források, hanem a másodlagos 

elosztás rendszeréből is pótoltak eszközöket. A bértámogatási programok közül is a 

legjelentősebb szerepet a nyolcvanas évek második felében és a kilencvenes évek elején 

kiszélesedő közfoglalkoztatási rendszer játszotta. A közfoglalkoztatás széleskörű elterjedését 

azzal magyarázták, hogy a munkanélküliség nem csupán jövedelemhiányt jelent, hanem a 

társadalom eddigi működésének alapjait kérdőjelezi meg. Nem rövidtávú működési zavar, 

hanem egy hosszú távú működési forma egyenes következménye.  

A foglalkoztatási válság felszámolására irányuló kitörési kísérletek, a munkavagyon 

arányosabb térbeli megoszlása, a munkaidő egyenletesebb megosztása a munkavállalók 

között (csökkentett munkaidő, részmunkaidő), a társadalmi kiegyenlítő mechanizmus 

működtetése a redisztributív struktúrák felerősítésével (jövedelempótlások, passzív 

ellátások), a speciális képzési, átképzési programok eredményei rendre a várakozás alatt 

maradtak. Számos mérvadó kutatás igazolta: hagyományos eszközökkel (képzések, 

bértámogatások, jövedelempótlás) úgy tűnik, nem lehet megoldást találni a munkaerőpiacon 

kialakult válsághelyzetre. „A munkaidő csökkentésére tett félénk javaslatok .. világosan 

mutatják, hogy effajta barkácsolás nem képes megoldást adni a problémára” – írja Castel is 

már a kilencvenes évek közepén. (Castel, 1998:413) " Aki receptet ígér a munkanélküliségre, 

az nem mond igazat"- jut német kollégája, Beck néhány évvel később ugyanerre a 

következtetésre (Beck, 2000:7). 

Annak ellenére, hogy 1997-től az EU dokumentumokban a foglalkoztatás bővítésére irányuló 

törekvések kiemelt jelentőséget kapnak az elosztási egyenlőtlenségek nőttek, a foglalkoztatás 

kérdése máig megoldatlan.  

 

3.5.3.2. A tökéletlen kapitalizmus 

A munkanélküliséggel szemben vívott küzdelem eredménytelenségét a gazdaság 

működésének sajátossága és az ezen körülmények között alkalmazott aktív és passzív 

munkaerő-piaci eszközök alkalmatlansága magyarázza. A munkanélküliség kialakulásának, a 

növekvő gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségnek a hátterében ugyanis a kapitalista 

gazdaság jelenlegi működésének sajátossága áll.   

A gazdaság alapvető célja napjainkban nem az állampolgárok szükségleteinek a kielégítése, 

hanem a profit folyamatos bővülése.  A gazdaságnak ez az „önmagáért való jellege” 
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megakadályozza, hogy a gazdaság alapját képező munka a társadalmi integráció széles 

körben érvényesülő formája lehessen, s a munkanélküliség jelentős mértékben csökkenjen. 

 

A tőke és a munka közötti ellentmondásnak, az aránytalan jövedelemelosztásnak s az ezzel 

együtt járó társadalmi, gazdasági következményeknek a kérdése - a foglalkoztatottak 

kizsákmányolása, anyagi ellehetetlenülése, a megélhetési bizonytalanság széleskörű 

megjelenése, a gazdasági és politikai hatalom összefonódásának kérdése- a kapitalizmussal 

egyidős. A klasszikus kapitalizmus számos elmélete vezethető vissza ezeknek az 

ellentmondásoknak és összefüggéseknek az elemzésére. Adam Smith, David Ricardo, Karl 

Marx, Friedrich Engels széles körben ismert elmélete mellett célszerű pl. utalni John Stuart 

Mill kevésbé ismert elméletére is. Mill felhívja a figyelmet, hogy a túlzott jövedelem 

egyenlőtlenségeket még a széles körben elfogadott, s a polgári társadalom alapját jelentő 

kompetitív modell sem tudja magyarázni. A kompetitív modell logikájával szemben ugyanis 

a foglalkoztatás világában számos – az alapmodellnek ellentmondó- jelenség figyelhető meg. 

Ezek közül is említésre méltó, hogy a legrosszabb munkák piaca nem a versenyszabályok 

szerint működik. A legrosszabb munkákat ugyanis továbbra sem akarják sokan végezni, így 

annak a bére nem kezd el emelkedni. A munkaerő sem homogén, egyes csoportjai 

lépcsőzetesen elkülönülnek (szegmentálódnak) egymástól. A státusz pedig- mind a felső, 

mind az alsó szegmensekben- öröklődik. Mill elképzelése szerint azonban az oktatás 

kiterjesztésével és az alacsony születési számok kialakulásával ez a probléma megoldódik és 

a kereslet-kínálat egyensúlya helyreáll. Időközben azonban számos elmélet igazolta, hogy az 

oktatás, mint a mobilitás legfőbb csatornája képtelen feloldani ezt az ellentmondást, s a 

„rejtett tanterv” (Szabó 1985) mentén az induláskori egyenlőtlenségek a képzési rendszerben 

nem csökkennek, hanem változatlanok maradnak, vagy tovább erősödnek.    

 

Veblen (1899) a dologtalan osztály elemzése kapcsán szintén felhívja a figyelmet arra, hogy 

a munkaerőpiac szabad, minden beavatkozástól mentes működése nem tartja egyensúlyban a 

béreket és képtelen a lehető legteljesebb foglalkoztatás kialakítására. Az egyensúlyi helyzet 

kialakulását akadályozza például, hogy a bevándorlók és a tősgyökeresek nem azonos 

szerepeket kapnak a munkaerőpiacon, s a két szegmens kialakulását követően a 

szakszervezetek csak a tősgyökeres amerikaiakat védik. A viszonylagos egyensúly 

kialakulása érdekében – írja Veblen- a kormánynak intézkedéseket kell hoznia a bevándorlók 

védelme érdekében, vagyis be kell avatkoznia a gazdaság önszabályozó mechanizmusába. 
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A „homo oeconomicus” elvének tagadása jelenik meg a struktúralista közgazdászok 

műveiben is az ötvenes években, akik a rendszer veszteseinek szemszögéből vizsgálják a 

társadalmi folyamatokat (Robert Cox). Felvetik ugyanis a kérdést, hogy a gazdasági 

növekedés hatására miért nem szűnik meg a munkanélküliség. Arra a következtetésre jutnak, 

hogy ha a szegénység és a munkanélküliség a kapitalista gazdaság strukturális jellemzője, 

akkor nem szűnhet meg automatikusan. Ezért állami beavatkozás és differenciált bérpolitika 

szükséges a gazdasági egyensúly létrehozásához/biztosításához, s a teljes foglalkoztatás 

visszaállításához.  

 

A teljes foglalkoztatás - az értékteremtő munkában való részvétel - volt ugyanis az elmúlt 

ötven év során a kapitalista és a szocialista berendezkedésű országokban egyaránt a 

társadalomi integráció alapja, s ezt rajzolják elérendő vízióként a jövőbeli törekvések élére a 

mindenkori kormányok politikai hovatartozástól függetlenül. A teljes foglalkoztatás azonban 

– társadalmi berendezkedéstől függetlenül- a nyolcvanas években válságba került, s 

megvalósulásával manapság egyre ritkábban találkozunk. Eltűnik a munka garantálása a 

nemzetek alkotmányából, s a Brüsszeli Európa Tanács számára készülő WIM Kok jelentés, 

mely a 2000-ben Lisszabonban megfogalmazott ambiciózus célkitűzés (teljes foglalkoztatás 

2010-re az Európai Unióban) eredményeit összegzi, úgy fogalmaz „ .. a tagállamok… nem 

képesek eredményesen megbirkózni az előttük álló foglalkoztatási kihívásokkal”.(Wim Kok, 

2003:1)    

 

A gazdaság alapvető feltételein pedig – a mérvadó gazdaságpolitikai körök- úgy tűnik, a 

közeljövőben nem kívánnak változtatni. Valamennyi ma létező politikai irányzat a liberális 

kapitalizmus alaptételére, a folyamatos növekedésre esküszik. Akár költségcsökkentéssel, 

akár a kereslet növelésével, akár új piacok vagy termékek kifejlesztésével érik is el, a cél nem 

változik. Ezt a növekedést ígérik a foglalkoztatás bővítésének feltételeként is. (Giarini-Lidtke 

1999:39) A növekedés önmagában azonban – mint a korábban említett példákból is kitűnik- 

ma már nem hozza meg a kívánt hatást a munka világában. „Munka nélküli kapitalizmus” 

van kibontakozóban, ahol a gazdasági növekményt a teljesítmény növelésével (kevesebb 

foglalkoztatott, nagyobb teljesítményelvárás), s nem a foglalkoztatás kiszélesítésével 

kívánják elérni. (Beck, 1996) 
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Pedig a közgazdászok egy része szerint a gazdasági feltételek adottak lennének a régióban a 

teljes foglalkoztatás megvalósításához, hiszen az utóbbi 20 évben az Európai Unió országai 

50-70 %-kal lettek gazdagabbak, s a gazdaság sokkal gyorsabban nőtt, mint a népesség.  

Mégis van az EU-ban 20 millió munkanélküli, 50 millió szegény és 5 millió hajléktalan 

(Beck, 2000:7) 

A történelem leggazdagabb társadalmában élünk. Ha nem a rövidciklusú ingadozásokat, 

hanem a hosszú távú trendeket vizsgáljuk - írja Trube - akkor bátran állíthatjuk, hogy 1980 

óta a leggazdagabb konjunktúra van Európában, amit valaha ember megtapasztalt. Mégis nő 

a munkanélküliség, s csökken a bérre kiáramló jövedelem. 1982-1997 között pl. a 

termelékenység Németországban 35 %-kal nőtt, a reáljövedelem 2,9 %-kal. (Trube, 2000:10-

11) 

A kutatók egy része tehát azt állítja, hogy a munkanélküliség – különösen a tartós 

munkanélküliség- elkerülhető. A rövidtávú gazdasági érdekek azonban úgy alakulnak, hogy 

a teljes foglalkoztatás állandóan a felszínen lévő, de soha meg nem valósuló elvárás legyen, s 

maradjon a retorika szintjén. " .. a munka és teljesítményethosz a munkaképes korúak közel 

fele számára egy hazugság, a munka révén való identitás lehetetlenség lett, mert a gazdasági 

rendszernek nincs szüksége, vagy nem rendszeresen van szüksége a munkaerejére”- írja Gorz 

1991-ben. 

Egyre inkább beigazolódni látszik, hogy a munkatársadalom ígérete, a "mindenki jövője 

biztosított a munka által vagy a munkajövedelemmel, vagy kereső tevékenységen alapuló 

szociális ellátással" a jelen érdekeltségi viszonyok fennmaradása mellett nem teljesíthető.  

A társadalom gyakran konfrontálódik a nem teljesített ígéretekkel. Mégsem adjuk fel a teljes 

foglalkoztatás eszményét, mert nem sikerült találni más alapvető, s a társadalom többsége 

számára általánosan elfogadott elosztási elvet, mint a „mindenkinek a munkája szerint” elv.  

Minél átláthatatlanabb a helyzet, annál inkább kapaszkodunk ebbe a fixa ideába: 

mindenkinek dolgozni kell, mindenkinek munkajövedelemből, vagy az ez alapján szerzett 

járadékokból kell biztosítania létét. Annak ellenére fennmarad ez a várakozás, hogy a 

politikai retorika az utóbbi három évtizedben a munkával, s a munkahelyek biztonságával 

kapcsolatban jelentősen átalakult.  A 70-es években még a munkához való jog került 

hangsúlyozásra. Az állam kötelessége a teljes foglalkoztatás megszervezése- olvashattuk a 

legtöbb politikai nyilatkozatban, sajtóközleményben. A 80-as években a gazdasági 

problémák növekedésével a "munka saját felelősség" retorika került előtérbe.  Az államot ez 

felmentette a felelősség alól.  
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A 90-es években már óvatosan beszéltek a sajtó hasábjain a teljes foglalkoztatásról, inkább 

csak a nagyobb mértékű foglalkoztatás volt a cél. A politika folyamatosan a munkanélküliség 

leépítéséről és a foglalkoztatás növeléséről beszélt, s kínosan kerülte a teljes foglalkoztatás 

fogalmát. Ha mégis szóba került, akkor azt valami hosszú távú célként fogalmazták meg.  

(Vobruba, 2000:46)  A 2000. évi Lisszaboni csúcs óta azonban újra előtérbe került a teljes 

foglalkoztatás fogalma. S érdekes módon a globalizáció, a technikai modernizáció, s a 

kettészakadó társadalom speciális érdekeltségi viszonya miatt minél távolabb került a teljes 

foglalkoztatás esélye, annál gyakrabban került be az aktuális politikai ígéretek közé, mint 

lehetőség. A „»teljes foglalkoztatás« a társadalomban sokkal inkább partikuláris érdek, mint 

általános cél, így a működőképes teljes foglalkoztatás megvalósulását nem csupán 

koordinációs problémák, hanem érdekkonfliktusok is hátráltatják”.  (Vobruba, 2000:12) 

 

Az érdekkonfliktusok kiemelése azért is szükségszerű, mert itt nem csupán a társadalmilag 

hasznos tevékenység elvégzéséről van szó a teljes foglalkoztatás kapcsán, de a tevékenység 

mentén juttatott javak elosztásáról, ill. el nem osztásáról is. A társadalmi viszonyok 

kialakításában ez a legfontosabb sarokpont. (Csoba 2007a, Csoba 2007b) 

A speciális gazdasági érdekek átalakíthatók - írja Soros György-, a gazdaság mérvadó 

szereplői belátják, hogy a rövidtávú érdekek helyett a hosszú távú érdekeiket kell követni, ha 

stabil gazdaságot akarnak, s a pillanatnyi profitmaximalizálás, mint legfőbb érdekkel 

szemben a foglalkoztatás bővítése a közeli jövőben megvalósuló reális célkitűzés lehet. 

(Soros, 1999) Szükség van ugyanis a gazdaságban jó minőségű munkaerőre és fizetőképes 

vásárlókra, nem is beszélve a gazdasági műveletek stabilitását garantáló, szilárd alapokon 

álló polgári demokráciákról. Mások némiképp ellentmondani látszanak ennek a feltevésnek, 

és arra hívják fel a figyelmet, hogy az érdekviszonyok csak kényszerek mentén alakulnak át. 

A javakról önként egy társadalmi csoport sem mond le. Sem rövid, sem hosszútávon. (Beck, 

1996) Szükségszerű tehát egy olyan alulról építkező alternatív gazdaság, amelynek céljai 

hosszútávra mutatnak, s működési rendszerében a haszonmaximalizálással szembeni más, 

alapvető értékeket követnek. 

 

A szakértők másik része úgy véli, a teljes foglalkoztatás gazdasági feltételei nem adottak a 

XXI. században.  A bérmunka kettős kihívására G. Vobruba már 1989-ben felhívta a 

figyelmet: a munka sem mennyiségi, sem minőségi szempontból nem lesz elegendő 

(Vobruba, 1989). A munkavagyon csökkenésének egyik jele, hogy a fizetett munkának csak 
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egy erősen korlátozott része, a munkahelyeknek alig 20 %-a kötődik szoros értelemben a 

javak előállításához. (Giarini-Liedke, 1999:39) A termelő tevékenység visszaszorulása 

mellett a szolgáltatási szektor munkahelyteremtő képessége is megtorpanni látszik, s a 

technikai innováció következtében az utóbbi egy évtizedben itt is jelentős létszámleépítésre 

került sor.  A fizetett munkák egyre szűkülő körére a 70-es évek második fele óta 

fokozatosan bővülő munkaerő állomány kíván belépni. Megnövekedett a nők munkavállalási 

hajlandósága.  A nők egyre kevéssé építhetnek arra, hogy a házasság számukra - a mai magas 

válási arányszámok mellett- egy élethosszig szóló biztonságot, anyagi bázist jelent.  Anyagi 

biztonság, státus, társadalmi elismerés csak a kereső tevékenység révén érhető el, ezért a nők 

is igyekeznek mindezt megszerezni. (1860-ban az amerikai nők 30 %-a dolgozott, 1990-ben 

60 %-a. Manapság a középosztályi lét Amerikában is kétkeresős családmodellt igényel 

(Sennet, 2000:72) 

 

Kitolódott a nyugdíjkorhatár, nőtt a munkavállalók képzettségi színvonala. A 80-as évek 

második felétől stagnált, majd csökkent a munkaidő, ami azzal járt, hogy ugyanazon 

életszínvonalért még keményebb harcot folytatnak a munkavállalók a munkapiacon. 90-es 

évek második felére csökkent a fizetett munkák mennyisége: a technikai modernizáció, 

ágazati struktúra átalakulása és a termelékenység növekedése a bővülő a kínálattal a 

munkavállalói körben komoly versenyhelyzetet teremtett. (Giarini-Liedke, 1999:36) 

 

A megoldásként oly sokszor említett lineáris növekedés ideológia (növekedjünk, s lesz 

munka újra!) még nem oldja meg az alapproblémát: az elosztást, a megtermelt javaknak a 

birtoklását. A produktivitás, a határ nélkül növekvő teljesítményelvárás felemészti az 

előállítóját, munkaképtelenné teszi a munkavállalót (kiégés, fizikai elhasználódás, rokkantság 

stb.). A fenntartható fejlődés a gazdaságban csak akkor hozhat változást, ha a gazdaság 

növekedése sokkal gyorsabb, mint az abban szereplő emberek termelékenysége. Manapság 

azonban sokkal gyorsabb a teljesítménynövekedés, mint a piacbővülés! Így annak ellenére, 

hogy minden politikus új státusokat ígér, nem adottak a feltételek hogy ezek létrejöjjenek! 

Dahrendorf már régen felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a munkaerő-piaci játszmában 

"széles társadalmi rétegek számára nem osztanak lapokat", így elvesztik az érdeklődésüket a 

játék iránt, sőt magát a játékszabályt is megkérdőjelezik. Ezzel viszont a társadalom 

működésének legfőbb eleme, a javak elosztásának elve kérdőjeleződik meg. (Dahrendorf, 

1994)  
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Kényszeroptimizmus jellemzi tehát a teljes foglalkoztatás nézetének képviselőit. A 

klasszikus bérmunka reneszánszában hisznek, vagy inkább a nosztalgiája jellemző rájuk. 

(Beck, 2000: 21)  

 

A teljes foglalkoztatás lehetőségében kételkedők véleményének összefoglalásaként 

elfogadhatjuk Vobruba megállapítását: "a teljes foglalkoztatás egy történeti és földrajzi 

különlegesség" volt. A háborút követő gazdasági csoda hozta magával a teljes 

foglalkoztatást, s a pénzjövedelemre alapozott társadalomban válhatott általánossá. (Vobruba, 

2000:14) De a posztindusztriális társadalmakban mára a munka olyan "luxuscikké vált ", 

amelyet mind kevesebben engedhetnek meg maguknak. Az a teljes foglalkozatás, amelyet 

hosszú évtizedeken keresztül ismertünk már nem állítható vissza.  „Ma nem arról van szó, 

hogy új munkát teremtünk, hanem azoknak a társadalmi feltételeknek a megteremtéséről, 

amely valamennyi ember számára a maximális kulturális részvételt egy minimálisan 

megkövetelt munka mellett lehetővé tesz." (Ribolits, 1997:11-13)  

A legfőbb kérdés tehát adott: ha teljes foglalkoztatást nem is, de hogyan lehet olyan 

társadalmi feltételeket teremteni, amely valamennyi ember számára biztosítja a maximális 

társadalmi részvételt egy minimálisan megkövetelt munka mellett?  

 

3.5.3.3. A közösségi alapú gazdaság szükségszerűsége, elméleti háttere 

A fő kérdés nyilvánvaló. A teljes foglalkoztatás klasszikus tartalmának utópisztikus voltát 

belátva önként adódik a kérdés: milyen alternatívák léteznek ezzel a formával, a klasszikus 8 

órás általánosan jellemző bérmunkával szemben? 

A 2014. januári Davosi Világgazdasági Fórum alkalmával megjelentetett jelentések közül 

több is az eddig követett növekedési modell megváltoztatásának szükségességéről szól.  A 

gazdasági dinamizmus helyreállításáról szóló írás abból indul ki, hogy általánossá vált az a 

felismerés, hogy a “növekedés bármi áron” gazdasági modell a válság utáni világban nem 

alkalmazható. Nem csupán azért, mert rombolja a környezetet, hanem azért is, mert hajlamos 

arra, hogy a gazdasági növekedés hasznát kevesek kezébe adja. A növekedés új víziója a 

befogadó jellegű gazdasági modelleket állította középpontba.18  

  

                                                 
18 Restoring Economic Dynamism 
http://reports.weforum.org/davos-2013/restoring-economic-dynamism/ 
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Alternatívák a munkaparadigma fenntartására 

A társadalmi integráció alapja –mint a fentiekben is kifejtettük- az elmúlt ötven év során az 

értékteremtő munkában való részvétel volt. A jóléti államok bázisát jelentő teljes 

foglalkoztatás általánossá válása a kapitalista és a szocialista berendezkedésű országokban 

egyaránt a társadalom integráltságát hozta magával. A teljes foglalkoztatás azonban – 

társadalmi berendezkedéstől függetlenül- a nyolcvanas években válságba került. A válság 

okaként a legtöbb közgazdász a gazdasági fejlődés stagnálását emeli ki, s a teljes 

foglalkoztatás feltételeként a válságból való kilábalást, a fenntartható fejlődés biztosítását 

említi. A korábban elemzett nézetekkel szemben azonban számos elmélet a gazdaságon 

kívüli okokkal magyarázza a teljes foglalkoztatás válságát, a munkaparadigma térvesztését. 

Az elméletek többsége sok tekintetben mutat hasonlóságot Polányi nézeteivel: 

 

A gazdasági növekedés feltételei adottak a teljes foglalkoztatás megvalósításához. (Trube-

Wittig-Koppe, Beck) 

Ha nem a rövidciklusú ingadozásokat, hanem a hosszú távú trendeket vizsgáljuk, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy 1980 óta Európai Unió országai 50-70 %-kal lettek gazdagabbak, s a 

gazdaság sokkal gyorsabban nőtt, mint a népesség. Mégis van az EU-ban 20 millió 

munkanélküli, 50 millió szegény és 5 millió hajléktalan (Beck 2000.7.) A gazdasági 

növekedéssel párhuzamosan nőtt a munkanélküliség, s csökkent a bérre kiáramló jövedelem. 

1982-1997 között pl. a termelékenység Németországban 35 %-kal nőtt, a reáljövedelem 2,9 

%-kal. (Trube-Wittig-Koppe, 2000: 10-11.) 

 

A piaci elvárások és társadalmi törvényszerűségek ellentmondása (Beck, Polányi) 

A gazdaság növekedése tehát önmagában nem hozza meg a kívánt hatást a munka világában. 

A fenntartható fejlődés a gazdaságban csak akkor hozhat változást, ha a gazdaság növekedése 

sokkal gyorsabb, mint az abban szereplő emberek termelékenysége. Manapság azonban nem 

erről van szó: a teljesítménynövekedés sokkal gyorsabb, mint a piacbővülés. „Munka nélküli 

kapitalizmus” van kibontakozóban- mondja Beck-, ahol a gazdasági növekményt a 

teljesítmény növelésével (kevesebb foglalkoztatott, nagyobb teljesítményelvárás), s nem a 

foglalkoztatás kiszélesítésével kívánják elérni. (Beck 2000.) A piaci törvények dominanciája 

az általános gazdasági, társadalmi törvények fölött (Polányi 1997), illetve a munka nélküli 

kapitalizmus gondolata Becktől, a lemondás a munkavégzésnek a társadalmi élet 

tevékenységrendszerébe való beágyazottságáról, ugyannak a jelenségnek a megragadása.   
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„ A munka elválasztása az élet egyéb tevékenységeitől és alárendelése a piacnak: ez minden 

organikus létezésforma megsemmisítését és egy másfajta, atomisztikus és individualisztikus 

szervezettel való helyettesítését jelenti.”(Polányi, 1997:210)- írja Polányi, majd így folytatja:  

"Ha egyedül a piaci mechanizmus irányítaná az emberek és természeti környezetük sorsát, 

sőt még a vásárlóerő mennyiségét és felhasználását is, a társadalom elpusztulna. Mert az 

állítólagos «munkaerő-árut» nem lehet ide-oda tologatni, összevissza felhasználni, netán 

felhasználatlanul hagyni anélkül, hogy ez ne hasson arra az egyénre is, aki történetesen e 

sajátos áru hordozója…Az ember munkaereje fölött rendelkezve a rendszer mellékesen 

rendelkezik az ehhez a címkéhez tartozó fizikai, pszichikai és morális «ember» entitással is. A 

kulturális intézmények védőernyőjétől megfosztva az emberek belepusztulnának a társadalmi 

elhagyatottságba: meghalnának a heveny társadalmi felfordulás áldozataiként, 

erkölcstelenség, perverzió, bűn, éhhalál következtében.” (Polányi, 1997:93.-94.) 

Beck a „Szép új munka világa” c. kötetében mikor a nyugati társadalom munkáját vesztett 

munkavállalójáról, s a munka világának „brazilianizálódásáról” beszél Polányihoz hasonló 

képeket fest. A „multi-aktivitások” világába taszított „nomád munkavállalók” jellemzője a 

bizonytalanság, a kiszolgáltatottság. A kialakult helyzetre a szabad piac utópiája már nem 

lehet megoldás. (Beck, 2000:7) 

Az egyensúlyozás a foglalkoztatás és a munkanélküliség között, valamint a társadalmi 

elvárások és a piaci törvényszerűségek között nem egyszerű feladat, bár nem is lehetetlen, 

hiszen „ .. a mi korunk előtt nem létezett még elvben sem olyan társadalom, amelyet piacok 

irányítottak volna.” (Polányi, 1976:57)  

Polányi az elemzés során azt a célt tűzte ki, hogy bemutassa: a piac dominanciája nem 

kizárólagos, egyedül érvényes működési sémája a gazdasági rendszereknek. Beck és Soros az 

elemzés alapján tovább lépnek. Azt vizsgálják, hogy milyen reális alternatívák kínálkoznak 

az egyoldalú piaci érdekekkel szemben.   

 

A munka beágyazottsága (Gorz, Handy, Beck, Polányi) 

Kényszeroptimizmus jellemzi a teljes foglalkoztatás nézetének képviselőit-mondja Beck. A 

klasszikus bérmunka reneszánszában hisznek, vagy inkább a nosztalgiája jellemző rájuk. 

(Beck 2000. 21.) A bérmunkára leszűkített, s a társadalom mind szélesebb körét kirekesztő 

bérmunka azonban nem oldja meg a munkaparadigma válságát. A bérmunka fogalmának 

megújítására irányuló törekvések számos változata látott napvilágot. Közös jellemzőjük, a 

korábban társadalmi összefüggésrendszeréből kiszakított munka újbóli „beágyazása”. Gorz 
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már a nyolcvanas évek első felében azt javasolja, hogy a bérmunka helyett állítsuk a 

gondolkodás középpontjába a ”társadalmilag hasznos tevékenységet” mely nem csupán a 

bérért és fizetésért végzett munkákat tartalmazná. (Gorz 1983:77)  

Handy miközben több tanulmányában érvel amellett, hogy a munka természetes emberi 

tevékenység, s hogy sokkal több tennivalónk van, mint amennyit a fizetett munkalehetőségek 

kínálnak, a munkának 4 alaptípusát határozta meg. 

a. / fizetett munka (paid work), melyet jövedelemszerzés céljából végzünk 

b. / ajándék munka (gift work), melyet mások, vagy a közösség érdekében végzünk, 

c. / házimunka (home work), az önfenntartáshoz szükséges elemi tevékenységeket sorolja 

ide 

d. / tanulmányi, tapasztalatszerző munka (study work), melyet a monotónia kivédése és 

önmagunk megújítása érdekében végzünk mindazon túl, hogy tapasztalatokat szerzünk. 

(Handy, 1985) 

 

Beck a közösség érdekében végzett „polgári munkáról” beszél. Nyilvánvalóvá válik, hogy a 

domináns piaci értékekkel szemben, a haszonelvűség mindenek-felettiségét megkérdőjelezve 

és a társadalmi értékeket előtérbe állítva képzeli el a gazdaság újszerű működését. Olyan 

foglalkoztatási formát mutat be, ahol a jövedelemszerző tevékenység mellett legalább akkora 

jelentősége lenne a társadalmi szempontból értékesnek tartott emberi tevékenységnek és a 

társadalmi kohéziónak. A „bürgerarbeit” fogalma egyszerre tartalmaz gazdasági és társadalmi 

jellemzőket is. A jövedelemgarancia éppúgy hozzátartozik, mint a munkaidővel való 

rendelkezés lehetősége és az aktív társadalmi részvétel joga. A „polgári munka” semmi esetre 

sem a más jövedelemszerző tevékenységgel nem rendelkezők munkakényszere. Éppen 

ellenkezőleg- mondja Beck- az állampolgárok önkéntesen végzett és magasra értékelt, 

szervezett, a közösség érdekében végzett tevékenysége. (Beck, 2000)  

Beckkel párhuzamosan Soros is arra hívja fel a figyelmet, hogy a „.. profitszerző magatartás 

térnyerése a polgári erények kárára magát a politikai rendszert is aláássa”, s kedvezőtlen 

hatással van a gazdaságra. Az ő modellje a „nyílt társadalom”, amelyben a boldogság 

mérésére a polgárok önállóságának fokát javasolja, s ehhez igazítaná a gazdasági 

folyamatokban való részvétel formáját is.” (Soros, 1999:235) 

Az egyoldalú piaci érdekek átalakíthatók - írja Soros György-, ha a gazdaság mérvadó 

szereplői belátják, hogy a rövid távú érdekek helyett a hosszú távú érdekeiket kell követni, ha 

stabil gazdaságot akarnak, s a pillanatnyi profitmaximalizálás, mint legfőbb érdekkel 
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szemben a foglalkoztatás bővítése a közeli jövőben megvalósuló reális célkitűzés lehet. 

Szükség van ugyanis a gazdaságban jó minőségű munkaerőre és fizetőképes vásárlókra, nem 

is beszélve a gazdasági műveletek stabilitását garantáló, szilárd alapokon álló polgári 

demokráciákról. (Soros, 1999) 

Fukuyama a társadalmi tőke fontosságára hívja fel a figyelmet, amely nem erősíthető 

pénzbefektetéssel Az erős közösségi normák, a becsületesség, a lojalitás nélkül nem 

képzelhető el hosszútávon működő gazdaság. Olyan közösségek építését javasolja, amelyek a 

társadalmi tőke megerősítését szolgálják. (Fukuyama 1997.) Giddens  „A harmadik út”. című 

művében olyan munka mellett voksol, amely egyszerre jelent tartalmas munkát, de egyéni 

identitást erősítő tevékenységet és társadalmi kohéziót növelő köteléket is.” (Giddens, 

1999:144) 

A fenti szerzőknél formálódó új gazdaság tulajdonságait elemezve számos rokon vonást 

fedezhetünk fel Polányi „beágyazott” gazdaságával. Legfőbb közös jellemzőként azt célszerű 

kiemelni, hogy a gazdaság ebben a modellben nem elkülönült, önmagáért való alrendszerként 

jelenik meg, hanem beágyazódik az egymással összefüggő társadalmi tevékenység – és 

viszonyrendszerbe. (Polányi, 1976.)  

A foglalkoztatás fogalmának az újraértelmezése, a munka fogalmának új típusú 

megközelítése lehetőséget biztosítana az érintettek körének kiszélesítésére, a társadalom 

integráltsági fokának a növelésére. Egy új definíció születése annál is inkább szükségszerű, 

mert a régi fogalom- és értékrendszerben felmerülő problémákra csak új típusú megoldással, 

fogalom és értékrendszerrel lehet választ adni.   

A bérmunka gazdaságának válságával párhuzamosan születőben van a gazdálkodásnak, s 

ezzel együtt a foglalkoztatásnak egy régi/új formája. Régi és új egyszerre, hiszen egyes 

típusait az archaikus társadalmakban figyelhetjük meg, míg más típusait a jövő lehetséges 

foglalkoztatási formáit felvázoló tanulmányokban látjuk körvonalazódni. (Beck 2000, 

Vobruba 1989, Soros 1996, Castel 1998) 

Ezt az új működési formát legszemléletesebben Polányinak a szubsztantív gazdaság 

fogalmával lehetne szemléltetni, s legfőbb jellemzőjeként azt célszerű kiemelni, hogy a 

gazdaság ebben a modellben nem elkülönült, önmagáért való alrendszerként jelenik meg, 

hanem beágyazódik a teljes társadalmi tevékenység – és viszonyrendszerbe. (Polányi 1976.) 

A szubsztantív, vagy beágyazott gazdaságot működésében az archaikus (preindusztriális) 

társadalmak etnográfusai sokat kutatták, s rögzítették legfőbb sajátosságait.  (Malinowski 

1972, Fraser 1965, Bourdieu 1978). 
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 Szubsztantív gazdaság Formális gazdaság 

A gazdaság célja A szükségletek kielégítése 

A gazdaság nem öncél 

A gazdaság növekedése 

A munka motivációja Motívumok, ösztönzők és célok 

sokrétűsége 

Csak a haszon és a növekedés 

A munka funkciója A munka természetes létezési mód A munka eszköz, ill. cél.  

A munka jellege A munka társadalmi tartalmának 

elsődlegessége 

A munka gazdasági tartalmának 

előtérbe helyezése 

A gazdaság  

függetlensége 

A gazdasági tevékenység nem 

önállósodott, társadalmi 

viszonyokkal átszövődik 

A gazdasági tevékenység 

önállósodik, önálló alrendszer 

Termelő-fogyasztó 

szerepek  alakulása 

A termelő egyben fogyasztó is A termelő és a fogyasztó elválik 

A haszonelvűség jelenléte A számolás és a méltányosság 

érzése jellemző 

A számító gondolkodás és a nyereség 

számszerűsítése jellemző 

Érdekrendszerek Közösségi érdek előtérben Egyéni érdek előtérben 

A szolidaritás foka A közösség felelősségvállalása az 

egyénért 

Növekvő individualizmus 

Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet (Budapest, Gondolat Kiadó 1976) c. 

tanulmánya alapján szerk . Cs.J. 

 

24. táblázat: A szuibsztantív gazdaság és a formális gazdaság sajátosságainak összevetése 
 

A történelmi párhuzamnak többek között azért is van létjogosultsága, mert a gazdaság 

történelmileg változó jellegére és helyére hívja fel a figyelmet a társadalmi újratermelés 

során. (Ferge, 1991) Lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy egy rendszeren belül keletkezett 

működési problémákra a rendszeren kívülről érkező megoldási lehetőségeket, válaszokat 

kínáljon.  

A szubsztantív, vagyis beágyazott gazdasággal szemben álló, napjaink gazdálkodását 

meghatározó formális gazdaság sajátosságait összehasonlítva egy új működési mód látszik 

körvonalazódni, mely a foglalkoztatásra vonatkozóan más szabályokat ír elő, s új 

lehetőségeket vet fel.  (Polányi, 1976)  A formális gazdaság mindent felülíró dominanciájával 

szemben napjainkban – talán éppen a megoldatlan problémák által kikényszerítve -  újra 

feltűnik, s létjogosultságot kap a gazdasági tevékenység, munkatevékenység e régi/új 

formája.  
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Bár ennek az új típusú gazdaságnak a körvonalai még bizonytalanok, s számos kérdést vetnek 

fel a munka jellegével kapcsolatban, a formális gazdaságtól eltérő sajátosságai nyilvánvalóak.   

„Létezik… a normális foglalkoztatás és a segélyezés, a társadalmi beillesztés és a szakmai 

újraképzés, a piaci szektor és a támogatott szektor közé beékelve egy olyan »harmadik 

szektor«, melyet olyakor »szociális gazdaságnak« hívnak.  E tevékenységek terjedő félben 

vannak, legkivált a munkanélküliség »szociális« kezeléséből adódóan, amelynek kapcsán 

olykor nehéz eldönteni, hogy a kitűzött cél az újra munkához juttatás-e, vagy pedig olyan 

helyzet rögzítése, amely éppenséggel »félúton« van a munka és a segélyezés között. Ezek az 

eredmények, amelyek 1993-ban 400 ezer embert érintettek, s amelyek hajlamosak a 

klasszikus munkaerőpiac önálló szegmensévé válni, hasznosnak bizonyulnak egy 

katasztrófahelyzetben. Az azonban merő eufemizmus, ha »foglalkoztatáspolitikának 

minősítjük« őket” - írja Castel  a kilencvenes évek közepén. (Castel, 1998:406)  

 

„Szociális gazdaság”?  „Harmadik szektor”? A fogalmak a kilencvenes évek közepén még 

meglehetősen képlékenyek, de az új gazdaság alapvető jellemvonásai már markánsan 

körvonalazódnak. Nyilvánvalóvá válik, hogy a domináns piaci értékekkel szemben, a 

haszonelvűség mindenek-felettiségét megkérdőjelezve és a társadalmi értékeket előtérbe 

állítva képzelik el a szerzők a gazdaság újszerű működését.  Beck olyan foglalkoztatási 

formát mutat be, ahol a jövedelemszerző tevékenység mellett legalább akkora jelentősége 

lenne a társadalmi szempontból értékesnek tartott emberi tevékenységnek és a társadalmi 

kohéziónak. A „Bürgerarbeit” fogalma egyszerre tartalmaz gazdasági és társadalmi 

jellemzőket is. A jövedelemgarancia éppúgy hozzátartozik, mint a munkaidővel való 

rendelkezés lehetősége és az aktív társadalmi részvétel joga. (Beck, 2000.) Soros arra hívja 

fel a figyelmet, hogy a „.. profitszerző magatartás térnyerése a polgári erények kárára magát 

a politikai rendszert is aláássa”, s kedvezőtlen hatással van a gazdaságra. Az ő modellje a 

„nyílt társadalom”, amelyben a boldogság mérésére a polgárok önállóságának fokát javasolja, 

s ehhez igazítaná a gazdasági folyamatokban való részvétel formáját is. (Soros, 1999:235) 

Fukuyama a társadalmi tőke fontosságára hívja fel a figyelmet, amely nem erősíthető 

pénzbefektetéssel.  Az erős közösségi normák, a becsületesség, a lojalitás nélkül nem 

képzelhető el hosszútávon működő gazdaság. Olyan közösségek építését javasolja, amelyek a 

társadalmi tőke megerősítését szolgálják. (Fukuyama, 1997.)   
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Giddens „A harmadik út” című művében olyan  munka mellett voksol, amely egyszerre jelent 

tartalmas munkát, de egyéni identitást erősítő tevékenységet és társadalmi kohéziót növelő 

köteléket is. (Giddens, 1999:144) 

A formálódó szociális gazdaság fenti szerzőknél említett tulajdonságait elemezve számos 

rokon vonást fedezhetünk fel az eddig elhangzottak, és a Polányi – többnyire archaikus 

társadalmakra érvényesnek tartott-„szubsztantiv” gazdasága között.  

Jóllehet az időtávlatok a két korszak között meglehetősen nagyok, a párhuzam feltételezett 

érvényességére még Castel kétkedő megjegyzései is ráerősítenek.  A szociális gazdaság 

esetében sem válik a gazdasági tevékenység öncéllá. A haszon és a nyereségvágy előtt ennek 

a gazdasági tevékenységnek „szociális” céljai vannak, melyek egy formális gazdaságban 

nehezen egymás mellé illeszthető sajátosságok. „Félúton vannak” -mondja Castel- a munka 

és a segélyezés között. Vagyis csupán a profitért nem éri meg ezeket a 

szervezeteket/munkahelyeket működtetni.  A szociális gazdaság tehát szemben áll a „homo 

oeconomikus” mítoszával, mely szerint az ember természetétől fogva számító és nyereségre 

orientált lény. (Ferge, 1991:28) Az archaikus társadalmakhoz hasonlóan, ahol „a 

benszülöttek rengeteg időt és energiát fordítanak teljesen fölösleges erőfeszítésekre, 

legalábbis a haszonelvűség szemszögéből nézve” (Malinowszki, 1972:32), a szereplők a 

szociális gazdaság szervezeteiben is számos olyan feladatot vállalnak, amelyek inkább 

szolgálják a résztvevők társadalmi integrációját, szerepkészletének bővülését, társadalmi 

kapcsolatainak erősítését, mintsem nyereségtermelést, vagy gazdasági értelemben vett 

haszonmaximalizálást.  

 

Ezek a tevékenységek tehát nem formális, hanem a különféle szükségletek kielégítésére 

szolgáló „szubsztantív” gazdasági formációk (Polányi, 1976) „.. Nem hiányzik az egyéni 

érdek sem, csak épp az egyéni érek mintegy önként és öntudatlanul alárendelődik a közösség 

érdekének, azaz a közösség közösségként való fennmaradása érdekének.” (Ferge,1991:30)  

Ezekben a közösségekben, hasonlóan az archaikus társadalmak gazdasági tevékenységet 

végző közösségeihez „A munka nem öncél s nem is erény önmagában véve. Ami értékelendő, 

az nem a gazdasági célra irányuló tevékenység, hanem maga a cselekvés, gazdasági 

funkciójától függetlenül, s csak akkor, ha valami társadalmi funkciója van.  Aki magát 

valamire tartja, annak mindig kell valami elfoglaltságot keresnie… Aki lusta, az nem tölti be 

a csoporton belül neki járó funkciót, ezzel pedig törvényen kívül helyezi magát, és kiteszi 

magát a csoportból való kiközösítésnek.” (Bourdieu, 1978:328) 
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A szociális gazdaságban tehát a közösen végzett feladat célja „a közösség erősítése a 

kötelezettségek és az élvezet megosztása révén”. (Ferge, 1991:29) Ez természetesen nem 

jelenti azt, hogy a gazdasági szervezetben nem zajlik termelő, érték előállító tevékenység.  

Szükségszerűen zajlik, hiszen e gazdaság célja is a szükségletek kielégítése, beleértve a 

materiális (gazdasági) szükségleteket is. De nem a profit termelés az elsődleges célja, s a 

szereplők legfőbb mércéje. Ezekben a termelő közösségekben is gyakorolják a számolást az 

elvégzett tevékenység eredményének összegzésekor, de nem írja felül a számolás 

szükségességét a számítás gazdasági kényszere.  

A munka mindezeknek megfelelően sem nem kényszer, sem nem eszköz valami más cél 

érdekében, hanem olyan természetes létezési mód, amely nem is különül el más társadalmi 

tevékenységtől. A szociális gazdaság szervezetei ennek megfelelően a társadalomszervezői, 

védelmi, jóléti, közösségi funkciók egy jó részét is ellátják. Ha ezek a funkciók nem 

maradnak meg, a szociális gazdaság villámgyorsan kiüresedik és lecsupaszodik a csak 

önmaga érdekeit szem előtt tartó gazdasági funkcióra. 

 

A szociális gazdaság mindezek következtében nagy feladatot vállal. Megpróbálja a többi 

alrendszerről levált, csak szigorúan a saját alrendszere érdekeit, értékeit (haszon, gyorsuló 

ütemű növekedés, költséghatékonyság, termelékenység) követő gazdaságot visszailleszteni a 

társadalom többi alrendszerébe, s az individuális érdekek elé állítani a kollektív érdekeket az 

egyes gazdasági tevékenység végzése során. Feleleveníti a gazdaság régi/új értékeit: pl. a 

szükséglet kielégítés fokát, minőségét, s a felgyorsult világ másodpercekre beosztott 

idődimenziója mellé (jobb esetben helyébe) állítja a hosszú távú (de legalábbis a középtávú) 

hasznosság gondolatát, mely nem mindig közvetlenül pénzben kifejezhető. A profit 

maximalizálás elsődleges célja helyett a közösség fennmaradását, jólétét szolgálja, mint 

alapvető célt. A piac által látványosan visszautasított nem- fizetőképes szükségletek 

kielégítését is vállalja, sőt időnként ezt helyezi előtérbe. Az áruviszony általánossá válásával 

eldologiasodott munkaerőt (mely maga is áruvá vált) kiszabadítja a tisztán gazdasági, dologi 

viszonyból, s visszaadja személyiségét, társadalmiságát. A kísérlet eredményeként 

szükségszerűen újjászületik, ill. megerősödik a társadalmi szolidaritás, ami az Európa-

paradigma egyik alappillére, a társadalom működésének elengedhetetlen feltétele.  
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Soros György szerint ez az egyetlen lehetséges út- bár nem szociális gazdaságnak hívja, 

hanem közösségi gazdálkodásnak. (Soros, 1999, 2004) Castel a bérmunka válságának 

bemutatásakor szintén hosszan érvel a közösségi gazdálkodás, vagy szociális gazdaság 

mellett. 

”A szociális felfedezése szelídítette valamennyire hozzá az emberhez a piacot, s tette 

humanizáltabbá a kapitalizmust. A gazdaságilag legfejlettebb társadalmak – mivel ezek 

épülnek leginkább a bérmunkára (szerk. megj.)- a legsérülékenyebbek Szükséges a 

társadalmi újjáépítése.  A szociális alapja a jóléti állam szőtte háló. Ennek 

visszaszorulásával éppen a gazdaságban jelenhet meg egy olyan kohéziós eszköz, szerkezet, 

mely a gazdasági funkciók mellett, vagy annak beágyazásával a szociális, társadalmi 

funkciók erősítését és képes ellátni.” (Castel, 1998: 389) A jóléti állam fokozatos 

visszavonulása egyre aktuálisabbá teszi Castel megállapítását. Egy új gazdasági és 

foglalkoztatási forma kialakulása elemi és elodázhatatlan szükséglet a modern 

társadalmakban.  

 

Az már mindenképpen előremutató, hogy széles körben ismertté vált a formális és 

szubsztantív gazdaság közötti ellentmondás. Az ellentmondás feloldására irányuló módszerek 

felismerése, alkalmazása pedig a közeljövő gazdasági – és társadalompolitikai dilemmák  

központi kérdésévé vált. A dilemmák során számos fogalom, értelmezés, megközelítés 

alakult ki a szociális gazdasággal kapcsolatban. Vannak ágazati, szervezetszociológiai, 

társadalomfilozófiai és gyakorlati közelítések. De bármelyik közelítést vesszük is alapul, a 

szociális gazdaság lényegi elemeként a beágyazottságot kell kiemelni.  A 21. táblázatban 

sorolt jellemzők valamennyi közelítés esetében érvényesek.  Ha ezeknek az elemeknek csak 

egyike - másika érvényesül, a szociális gazdaság lényege kérdőjeleződik meg, s nem történik 

más, mint a formális gazdaság megjelenítése „modern retorikai köntösben”. 
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3.5.4. Képzési programok, tematikák (portfólió) – javaslat 

 

A javaslatban bemutatott képzési programok meghatározása a Gál Ferenc Főiskola Vidék- és 

Térségfejlesztési Oktatási Centrum létesítését megalapozó tanulmányok alapján történt. A 

képzési programok leírása általános szakmai struktúrát követ: 

• a képzés célja; 

• a képzés indokoltsága; 

• a képzési forma; 

• a képzés céljai; 

• megszerezhető kompetenciák; 

• a képzés témakörei, tananyag egységei; 

• a képzés módszerei; 

• javaslatok az értékelésre. 

 

A képzések engedélyeztetéséhez további adminisztratív tevékenység és tananyagfejlesztés 

szükséges, ugyanakkor a programok kidolgozottsági szintje alkalmas arra, hogy a képzésben 

érintett szereplők képviselőiből – a térség önkormányzatai, vállalkozók, nonprofit 

szervezetek, közszolgáltatást nyújtó intézmények és a potenciális oktatói stáb, valamint a 

potenciális résztvevők – szerveződött munkacsoport egy-két napos műhelymunka keretében 

kimunkálják a teljes képzési programot. A szakmai műhely szervezésében követendő 

szempont, hogy az oktatói stábba elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt részt 

vegyenek. Fontos elem, hogy a gyakorlat igényei kellő hangsúllyal épüljenek be a képzési 

tartalomba. A gyakorlatorientáltság kiemelt szempont, mely nem csak a tananyag arányaiban 

(elmélet és gyakorlat), hanem a képzés módszertanában is meg kell jelenjen. A Vidék- és 

Térségfejlesztési Oktatási Centrum tangazdasága mint gyakorló bázis mellett további 

gyakorló intézmények/szervezetek bevonása a képzési folyamatba kulcskérdés. A képzési 

programleírások alkalmazhatóak a felsőoktatási szakképzési program és a felnőttképzési 

program tananyagfejlesztő folyamatában. 
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3.5.4.1. Helyi foglalkoztatási programszervező és mentor 

 

A képzés indokoltsága: 

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezési és költségvetési időszakra megfogalmazott 

felsőoktatást érintő egyik kiemelt prioritás a vidéki főiskolák átalakítása, olyan módon, hogy 

az azok által indított alapszakok, felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, 

OKJ-s és egyéb képzések a vidékfejlesztési programokkal, célokkal is összehangoltan a helyi 

munkaerő-piaci és képzési igények kielégítését szolgálják, elősegítve a helyi közösségek 

felemelkedését célzó programok megvalósulását, környezetük fejlődését. 

A helyi foglalkoztatási programszervező és mentor a Gál Ferenc Főiskola Vidék- és 

Térségfejlesztési Oktatási Centrum felsőoktatási szakjaként (és egyéb képzésként is) 

szervesen illeszkedik a főiskola tervezett felsőoktatási mintaprogramjának céljaihoz, illetve a 

fent említett fejlesztéspolitikai célokhoz. Regionális, térségi sajátosságokra épülve, lefedetlen 

szakmai igényre reagálva képes hozzájárulni a régió/térség szellemi, gazdasági 

potenciáljának növeléshez.  

A szakmai képzést elvégző hallgatók ismerik a helyi közösségek sajátosságait, munkaerő-

piaci folyamatait, lehetőségeit, képesek szervezőként, mentorként kapcsolódni a helyi 

munkaerő-paci programokhoz, közfoglalkoztatáshoz részt venni rehabilitációs akkreditációs 

foglalkoztatók szakmai programjának megvalósításában rehabilitációs mentori feladatok 

ellátásában, szociális intézmények intézményen belüli foglalkoztatásának szervezésében, 

megvalósításában. 

A szervezői kompetenciák mellett kiemelt fontosságú a végzett szakemberek mentori 

szerepvállalása helyi vidéki térségek, közösségek életében, hiszen a társadalmi gazdasági 

szempontból hátrányos helyzetű vidéki térségekben élők jelentős részének alapkompetenciái 

hiányoznak a munkaerő-piacon való boldoguláshoz.   

 

Képzési forma:  

• Felsőoktatási szakképzés 

 

A képzés célja:  

A helyi foglalkoztatási programszervező és mentor szak hallgatói alapvető ismereteket 

szerezzenek a helyi társadalom szerkezetéről, összetételéről, a helyi, gazdaság, munkaerő-

piac jellemzőiről, folyamatairól, a helyi közösség megismerésének módszereiről, a 
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foglalkoztatáspolitika alapfogalmairól, hazai intézményrendszeréről, aktív és passzív 

eszközeiről, a közfoglalkoztatás alapjairól, célrendszeréről, feladatairól, a foglalkozási 

rehabilitáció alapfogalmairól, intézményrendszeréről. Legyenek tisztában azzal, hogy egy 

helyi foglalkoztatási programban (pl.: közfoglalkoztatási program, vagy helyi civil szervezet 

által megvalósított foglalkoztatási program, rehabilitációs szakmai program) milyen szerepei, 

feladatai lehetnek a foglalkoztatási programszervezőnek és mentornak. Foglakoztatási 

programszervezőként és mentorként képessé váljanak a helyi önkormányzatok vagy más 

helyi szereplők által megvalósított foglalkoztatási programokban, rehabilitációs 

foglalkoztatóknál megvalósuló szakmai programban, szociális foglalkoztatásban a 

foglalkoztatás szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására, mentorként a 

mentorált személyek támogatására, motiválására, segítésére és utókövetésére munkaerő-piaci 

céljaik elérése érdekében.   

 

Megszerezhető kompetenciák:  

 

Szociális és állampolgári kompetenciák: 

• a foglalkoztatás során a különböző szervezetek, hatóságok, intézmények 

munkatársaival való együttműködés 

• a team munkában való részvétel 

• empatikus és toleráns, humánus attitűd, viselkedés, kialakítása 

• helyi társadalmi, közösségi, munkaerő-piaci folyamatok felismerése, értelmezése 

• a képzés során elsajátított alapvető szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, 

munkaerő-piaci ismeretek alkalmazása 

• munkaerő-piaci szolgáltatások, és a munkanélküliek támogatási rendszerének 

ismerete 

• közfoglalkoztatás, rehabilitációs és szociális foglalkoztatás feltételeinek ismerete 

• megváltozott munkaképességű emberek ellátórendszerének átfogó ismerete 

Kezdeményezőkészség: 

• eligazodás a foglalkozási rehabilitáció rendszerében 

• állapotfelmérés és tervezés, (a mentorált együttműködési készségének, 

képességeinek, szükségleteinek, szociális állapotának, környezetének feltérképezése, 
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felmérése, munkavégzést akadályozó és segítő tényezők felismerése, mentori terv 

elkészítése) 

• mentori terv kivitelezése és értékelése, szükség esetén módosítása 

• utókövetés  módszereinek alkalmazása 

• munkaszervezési feladatok ellátása 

Pályaorientációs kompetenciák: 

• munkakörök jellemzőinek megismerése, összegyűjtése, munkakör felmérés 

módszereinek alkalmazása 

• álláshely feltárási módszerek alkalmazása (munkáltatók megkeresése, rendszeres 

munkáltatói kapcsolattartás) 

Kommunikációs kompetenciák: 

• a kapcsolatépítés és a segítő szakmai tevékenységekben releváns verbális és non-

verbális kommunikáció alkalmazása 

• mentori és a szervezői munkához kapcsolódó dokumentáció vezetése 

Digitális kompetencia: 

• adatok rögzítése, kezelése, alapvető informatikai ismeretek felhasználása 

 

A képzés témakörei, a tananyag egységei: 

 

I. Társadalom- és szociálpolitikai alapismeretek: 

• A társadalom- és a szociálpolitika fogalma, célja, szereplői 

• A társadalom- és szociálpolitika értékei, dilemmái (egyenlőség, szabadság, 

szolidaritás, tolerancia, igazságosság) 

• A társadalom – és szociálpolitika alapelvei technikái és eszközei (biztonság, 

prevenció, korrekció, integrált és szegregált megoldások, univerzalitás, 

szelektivitás, szubszidiaritás) 

• Az államháztartás alrendszerei (jövedelmek elosztása és újraelosztása, az 

újraelosztás intézményei, adózás és járulékfizetés, központi költségvetés, 

társadalombiztosítás, önkormányzat) 

• Szociális ellátások és szolgáltatások rendszere - segélyezés 

• Gyermekjóléti alap- és szakellátások 

• Családi támogatások rendszere, családpolitika  
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II.  Szociológiai alapismeretek: 

• Társadalmi szerkezet és rétegződés 

• A társadalom demográfiai szerkezete 

• A társadalom településszerkezete 

• Mobilitás, migráció 

• Mai magyar társadalom szerkezete 

• Társadalmi egyenlőtlenségek főbb típusai, újratermelődésük folyamata 

• Szegénység, leszakadó társadalmi csoportok 

• Társadalmi kiscsoportok, család 

• Helyi erőforrások, hiányok feltérképezésének módszerei 

 

III.  Foglalkoztatáspolitikai alapismeretek: 

• A foglalkoztatáspolitika fogalma, céljai, feladatai 

• A munkaerőpiac fogalma, jellemzői, szereplői 

• Munkaerő-piaci mutatószámok 

• Munkanélküliség típusai és okai 

• A munkaerőpiac területi különbségei 

• Hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok (fiatalok és pályakezdők helyzete, 

fogyatékossággal élők, nők, cigányok a munkaerőpiacon, az 55 év felettiek 

gazdasági aktivitásának jellemzői) 

• Foglalkoztatáspolitika az EU-ban 

• Magyarország 2014-2020 közötti foglalkoztatási stratégiájának célkitűzései 

• A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer felépítése, álláskeresők ellátási és 

támogatási rendszere, a munkaügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatások, 

munkáltatóknak nyújtott foglalkoztatási támogatások 

• A helyi munkaerőpiac jellemzői 

 

IV.  A komplex rehabilitáció alapjai: 

• Alapfogalmak: megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, rehabilitáció 

• A komplex rehabilitáció intézményrendszere 

• A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának rendszere 
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• Rehabilitációs foglalkoztatás, foglalkoztatói akkreditáció, rehabilitációs 

foglalkoztatás támogatási rendszere 

• Rehabilitációs szakmai program, segítő szolgáltatások, személyes rehabilitációs 

terv 

• Szociális foglalkoztatás jellemzői, feltételei 

 

V. A közösségfejlesztés alapjai: 

• Közösségi munka, közösségfejlesztés fogalma 

• Közösségfejlesztő folyamat 

• A közösség erőforrásinak felmérése, elemzése 

• A közösségfejlesztés cselekvési technikái (aktivizáló módszerek, együttműködést 

segítő módszerek) 

• A település, mint közösség 

• A közösségfejlesztő szerepei 

 

VI.  Közfoglalkoztatás szervezői alapismeretek: 

• Közfoglalkoztatás fogalma, célrendszere 

• A közfoglalkoztatás keretei (ki lehet közfoglalkoztató és közfoglalkoztatott, 

közfoglalkoztatásban szervezhető munkák köre) 

• A közfoglalkoztatás tervezése 

• Foglalkoztatási helyek feltárása, munkáltatói kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

módszerei 

• Betölthető munkakörök vizsgálatának szempontjai 

• Munkaszervezéssel kapcsolatos feladatok 

• A közfoglalkoztatás szervezéshez kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségek 

 

VII.  Mentori alapismeretek: 

• A mentorálás fogalma, 

• A foglalkoztatási mentor feladatai  

• Helyzetfeltárás, egyéni igények és szükségletek felmérése, a megismerés 

módszerei 

• Mentorált kompetenciáinak fejlesztése 
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• Mentorálási terv készítése- célkitűzések, megvalósítása, munkahelyi 

beilleszkedés és munkahely megtartás segítése 

• Mentori szerepek, segítői szerep sajátosságai, a mentor személyiségjegyei 

• Kommunikációs technikák 

• A mentori munka dokumentációja 

• Az utókövetés módszerei 

 

VIII. Önismereti tréning: 

• Elemei: önismeret, énkép, énideál, az önmegítélés pontossága, bizalom és 

önbizalom forrásai, társas kapcsolatok- kapcsolatkonfliktusok. 

 

IX. Asszertív kommunikáció- tréing: 

• Elemei: önérvényesítés, önbizalom és magabiztos fellépés, mások viselkedésének 

megértése, verbális és nem verbális üzenetek, együttműködésre alkalmas 

környezet megteremtése, asszertivitás technikái, önérvényesítés 

konfliktushelyzetben, érzelmek asszertív kifejezése.  

 

X. Álláskeresési technikák tréning:  

• Elemei: álláskeresési, alkalmazási és kiválasztási szokások, álláskereséssel 

összefüggő információs források, személyes kapcsolati háló feltárása, aktiválása, 

állásra jelentkezés, önéletrajz és kísérőlevél, álláspályázat, állásinterjú. 

 

A képzés módszerei: 

A képzés elméleti és gyakorlati elemeket tartalmaz. A képzésen résztvevők a társadalom- és 

szociálpolitikai, szociológiai, foglalkoztatáspolitikai, rehabilitációs, közfoglalkoztatási, 

közösségfejlesztési, mentorálási alapismereteket előadás formájában szerzik meg.  

Az elméleti oktatást önismeret fejlesztést, asszertivitást, alapvető álláskeresési technikák 

oktatását magába foglaló tréningek egészíti ki.  

A készségfejlesztés munkaformái, módszerei:  

• páros, csoportos feladatok,  

• csoportépítő és önismereti játékok,  

• Gordon-módszer egyes elemei, én-üzenetek, asszertív kommunikáció, értő figyelem 

gyakorlása 
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• tesztek kitöltése 

• strukturált gyakorlatok 

• dramatikus technikák 

 

Javaslatok az értékelésre: 

Társadalom- és szociálpolitikai alapismeretek: a tantárgy vizsgával zárul, amely lehet 

írásbeli, vagy szóbeli. A vizsgára bocsátás feltétele legalább 80%-os részvétel a 

kontaktórákon. 

Szociológiai alapismeretek: a tantárgy vizsgával zárul, amely lehet írásbeli, vagy szóbeli. A 

vizsgára bocsátás feltétele legalább 80%-os részvétel a kontaktórákon. 

Foglalkoztatáspolitikai alapismeretek: a tantárgy vizsgával zárul, amely lehet írásbeli, vagy 

szóbeli. A vizsgára bocsátás feltétele legalább 80%-os részvétel a kontaktórákon. 

A komplex rehabilitáció alapjai: a tantárgy vizsgával zárul, amely lehet írásbeli, vagy szóbeli. 

A vizsgára bocsátás feltétele legalább 80%-os részvétel a kontaktórákon. 

A közösségfejlesztés alapjai: a tantárgy vizsgával zárul, amely lehet írásbeli, vagy szóbeli. A 

vizsgára bocsátás feltétele legalább 80%-os részvétel a kontaktórákon. 

Közfoglalkoztatás szervezői alapismeretek: a tantárgy vizsgával zárul, amely lehet írásbeli, 

vagy szóbeli. A vizsgára bocsátás feltétele legalább 80%-os részvétel a kontaktórákon. 

Mentori alapismeretek: a tantárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele 

legalább 80%-os részvétel a kontaktórákon. 

Önismereti tréning: A tréningen számonkérés nincs, a tantárgy teljesítésének feltétele az aktív 

részvétel a foglalkozásokon. Az elfogadható hiányzás mértéke 10 %.  

Asszertív kommunikáció- tréing: A tréningen számonkérés nincs, a tantárgy teljesítésének 

feltétele az aktív részvétel a foglalkozásokon. Az elfogadható hiányzás mértéke 10 %. 

Álláskeresési technikák tréning: tréningen számonkérés nincs, a tantárgy teljesítésének 

feltétele az aktív részvétel a foglalkozásokon. Az elfogadható hiányzás mértéke 10 %. 

 

3.5.4.2. Projektmenedzser képzés 

A képzés indokoltsága: 

Magyarországon a 10 évvel ezelőtti európai uniós csatlakozással megnyíltak a lehetőségek a 

cégek, a vállalatok, az intézmények, az önkormányzatok és a civil szervezetek részére, hogy 

uniós finanszírozású pályázatokon induljanak, és ezeken keresztül nyerhessenek el 

támogatásokat az ötleteik megvalósításához. A következő tervezési időszakban (2014-2020) 
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további forrásokat tudnak lehívni ezen szervezetek, melyek hosszú távú működéséhez 

szükségek a sikeresen végrehajtott projektek. A projektek – akár uniós, akár hazai 

finanszírozásúak - sikeres lebonyolításához szükség van olyan személy(ek)re, aki(k) az 

indulástól a lezárásig koordinálja és figyelemmel kíséri a projektet. Ezen személy 

kulcsfontosságát az is mutatja, hogy a pályázati kiírások kötelezően írják elő 

projektmenedzser megbízását/alkalmazását a projekt teljes időtartamára, mely akár 1,5-2 évet 

is jelenthet. A nyertes pályázóknak tehát – akár maguk írják a pályázatukat, akár egy külső 

szakembert bíznak meg ezzel –, rendelkezniük kell egy megfelelően képzett szakemberrel, 

különben a projekt megvalósítása kerülhet veszélybe. Különösen nehéz lehet ilyen 

szakembert találni a kisebb településeken, ahonnan a képzett munkaerő a nagyobb városokba 

áramlik, az ott maradt munkavállalók pedig több esetben számos funkciót töltenek be, így 

nincs idejük és/vagy képzettségük egy projekt menedzselésére. Egy projektmenedzser 

számára tehát elengedhetetlen, hogy teljes egészében átlássa az adott projektet, tudja 

irányítani, összehangolni és ellenőrizni a szereplők munkáját, melyek közben saját tudását és 

személyiségét kell használnia. Jelen képzés fontosságát az adja, hogy ezen „szakma” teljes 

körű ellátásához szükséges tudásokat, ismereteket és a hagyományos munkavégzéstől eltérő 

szemléletet nyújtja a résztvevőknek. 

 

Képzési forma: Felsőoktatási szakképzés 

 

A képzés célja: 

Általános cél: olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek teljes körűen, önállóan és 

sikeresen projekteket „menedzselni”, elsajátítva a projektmenedzselés elméleti és gyakorlati 

elemeit, technikáit, komplex szemléletét, és ez által képessé váljanak a projektmenedzseri 

munkakör magas színvonalú betöltésére.  

Konkrét célok:  

A résztvevők:  

• megismerjék egy projekt életciklusának elemeit   

• rendelkezzenek naprakész információkkal a projektmenedzselés alapvető technikai, 

adminisztratív, személyi, informatikai feltételeiről 

• biztonsággal tudják alkalmazni a projektmenedzseri munka szakmai nyelvezetét, 

technikáit, módszereit 
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• fejlesszék, megerősítsék, megszilárdítsák egyéni szaktudásukat, szakmai és személyes 

kompetenciáikat és ezeket hatékonyan tudják használni a projektvezetés során 

• az átadott ismeretekből kialakítsák saját, egyénre és a helyi szükségletekre szabott 

elméleti, gyakorlati és módszertani eszköztárukat, mellyel sikeresen tudják feladatukat 

ellátni 

• megismerkedjenek a hagyományos munkarendtől/munkavégzéstől eltérő 

munkastílussal 

• jártasságot szerezzenek a szokásos szervezeti működéstől eltérő egyedi és ideiglenes 

projektek vezetésében 

• átlássák a projektmenedzselés előtti munkafázisok alapjait (uniós és hazai tervezési 

folyamatok, pályázati rendszerek, pályázatírás lépései, technikái) 

• munkájukkal hozzájáruljanak további projektek generálásához, a helyi – 

projektkeretben történő - együttműködések elősegítéséhez 

 

Megszerezhető kompetenciák: 

1) digitális kompetencia, azaz a projektmenedzseri munka során alkalmazandó digitális 

írástudás és infokommunikációs technikák tudatos használata  

2) szociális kompetenciák 

- a projektben közreműködő szereplőkkel (közreműködő szervezet, Iránytó Hatóság, 

konzorciumi partnerek, projektszemélyzet, külső szakértők, célcsoporttagok stb.) való 

hatékony és eredményes kapcsolatfelvétel és ezt követően a folyamatos és rendszeres 

kapcsolattartás technikáinak alkalmazása 

- eredményes kommunikációs és tárgyalási stílusok elsajátítása (a napi feladatok ellátása 

során elengedhetetlen a projektben érintett szereplőkkel való rendszeres kommunikáció, az 

eltérő szereplőkkel való kapcsolattartás pedig a megfelelő és hatékony kommunikációs 

módszerek ismeretét igényli) 

- hatékony konfliktusmegoldó technikák megismerése (a projekt bonyolítása során felmerülő 

problémák és konfliktusok megoldása, a konfliktushelyzetek és megoldandó 

problémák/kihívások kezelése) 

- megfelelő attitűd kialakítása a projektvezetői feladatok eredményes ellátásához  
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a. nyitottság az új ismeretek elsajátítására (pl.: képzésen, konferenciákon való részvétel) 

b. empátia (a hozzá fordulók helyzetébe bele tudja magát képzelni, problémáikat meg 

tudja érteni) 

c. tolerancia (előítélet-mentesség, azaz a másság elfogadása)  

d. rugalmasság (a projektben bekövetkező változások elfogadása pl.: jogszabályi 

környezet változása, projektszemélyzetben bekövetkező változások) 

e. etikai szabályok ismerete és betartására (pl.: bizalom kialakítása, titoktartás, 

személyes adatok védelme) 

3) szervezési és koordinációs technikák elsajátítása (a projektben közreműködők munkájának 

megszervezése, irányítása, ehhez szakmai megbeszélések összehívása, az ezeken született 

döntések végrehajtásának koordinációja; a projektszemélyzet munkájának irányítása, 

összehangolása)  

4) jogszabályi környezet ismerete (a projekt végrehajtásához szükséges jogszabályok, 

rendeletek, eljárási rendek ismerete)  

5) projektírás és -tervezés alapjainak ismeretet 

6) hatékony vezetési stílusok elsajátítása 

7) projektvezetési/menedzselési eszközök, technikák megismerése 

8) hatékony időgazdálkodás, időmenedzsment technikák elsajátítása 

A képzés témakörei/tananyagegységei: 

I. Személyes hatékonyságot és szociális kompetenciákat fejlesztő tréning 

• hatékony kommunikációs és tárgyalási stílusok  

• eredményes kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módjai  

• konfliktuskezelési módok 

• időgazdálkodás a projekt működtetése során és a projektmenedzsmenti 

munkában 

• vezetési ismeretek, vezetési stílusok megismerése 

• önmenedzselés, önérvényesítés lépései 
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II.  Hazai és európai uniós pályázati rendszerek ismerete 

Alapfogalmak 

• általános alapfogalmak meghatározása (pl.: projekt, pályázat, konzorcium, 

kedvezményezett stb.) 

• pályázati rendszerek szereplői 

Az Európai Unió támogatási rendszere 

• alapismeretek az Európai Unióról (felépítés, főbb célok és intézmények) 

• az EU támogatási alapjai 

• az egyes tervezési szakaszok (2007-2013. és 2014-2020.) fejlesztési 

programjai (Új Széchényi Terv, operatív programok, fejlesztési alapok) 

• Hazai pályázati lehetőségek 

• főbb hazai pályázati rendszerek 

• Pályázatfigyelési technikák 

 

III.  Projekttervezés és projektírás elmélete és gyakorlata 

Alapfogalmak 

• a pályázat tervezésének és készítésének alapfogalmai (pl.: pályázati felhívás, 

adatlap, horizontális szempontok, indikátor, monitoring mutatók stb.) 

• Projekttervezés és –írás főbb elemei 

• projekttervezési technikák a célok, kockázatok meghatározásához (SWOT, 

problémafa, célfa) 

• munkaterv készítése (feladatok, felelősök, célok kijelölése) 

• humánerőforrás tervezése (a megvalósításhoz rendelkezésre álló szakemberek 

felmérése, kiválasztása, bevonása, elvárások) 

• partnerség/konzorcium kialakítása 

• megvalósíthatósági tanulmány készítése (mérföldkövek, szakmai tartalom, 

célcsoport meghatározása, kötelező és választható projekttevékenységek, 

GANTT diagramm, előzetes szükségletfelmérés, kommunikációs 

terv/nyilvánosság, indikátorok és monitoring mutatók) 

• a projektköltségvetés tervezése, összeállítása 
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• horizontális szempontok (esélyegyenlőség, környezeti és fenntarthatósági 

elvek) tervezése  

• adatgyűjtési technikák (kérdőív készítése, fókuszcsoportos interjú módszere, 

dokumentumok másodelemzése, KSH és egyéb adatbázisok használata) 

• pályázat benyújtása és követése (a pályázati csomag áttekintése, elektronikus 

felületek, honlapok) 

 

IV.  A projektmegvalósítás lépései  

A projekt indítása  

• projektmenedzsment felállítása 

• projektindító események szervezése 

• sajtótájékoztató szervezése 

A projekt megvalósítása 

• dokumentációs rend meghatározása 

• szakemberek bevonása, felkérése 

• a projekt követése 

• előrehaladási jelentések és pénzügyi beszámolók készítése, beadása 

• változás-bejelentések, szerződésmódosítások beadása 

• horizontális szempontok, indikátorok követése 

• szakmai és pénzügyi ellenőrzések (monitoring, köztes és záró ellenőrzések, 

helyszíni szemle) 

A projekt lezárása, utánkövetése 

• zárójelentés beadása 

• projekt dokumentumainak megőrzése 

• fenntartási jelentések és utánkövetés 

• disszemináció  

 

V. Menedzsment ismeretek 

• mi a menedzsment: a menedzsment funkciói és szerepe, alapfogalmak 

• menedzsment feladatai (tervezés, szervezés, vezetés, irányítás, ellenőrzés) 

• menedzserei szerepek 

• modern menedzsment technikák 
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• humánerőforrás-menedzsment alapjai (emberi erőforrás gazdálkodás, 

munkaerő-szükséglet megtervezése, munkaerő toborzása, kiválasztása, 

alkalmasság felmérése, teljesítményértékelés, szervezeti kultúra) 

 

VI.  Projektmenedzsment ismeretek /projektmenedzser feladatai a projektmegvalósítás 

során/ 

• szerződéskötések 

• projektmenedzsment felállítása 

• projektdokumentáció vezetése 

• szakmai egyeztetések, ülések összehívása, levezetése 

• a projektben dolgozók munkájának összehangolása, együttműködések segítése 

• a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető kompetenciáinak 

meghatározása, elkülönítése 

• a projekt előrehaladásának, indikátorok teljesülésének nyomonkövetése, 

ellenőrzése, hatékony ellenőrzési módszerek 

• a projekt értékelése 

• előrehaladási jelentések készítése (szakmai és pénzügyi beszámolók) 

• nyilvánosság biztosítása és a hozzá kapcsolódó dokumentumok ismerete (pl.: 

arculati kézikönyv, sajtótájékoztatók) 

• kockázatkezelés 

• kapcsolattartás lehetőségei, módszerei (támogatóval, közreműködő 

szervezettel, Irányító hatósággal, projektszemélyzettel, célcsoporttal, külső 

szakértőkkel, konzorciumi partnerekkel) 

 

VII.  Jogi ismeretek 

• közbeszerzési törvény áttekintése 

• ajánlatkérések szabályai 

• szerződéskötések szabályai 

• munkajogi ismeretek, Munka Törvénykönyve 

 

VIII.  Számítástechnikai alapismeretek (számítógép használat és internet alapismeretek)  

A szövegszerkesztés alapjai - Microsoft Word alapok 
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• szövegszerkesztő program használata 

A táblázatkezelés alapjai – Microsoft Excel alapok 

• táblázatkezelő program használata 

Bemutatók készítése – a Microsoft PowerPoint használatának alapjai 

• PP bemutató készítésének lépései 

Az elektronikus levelezés  

• az e-mail működése 

• az e-mailek megírása, elküldése, kezelése 

• e-mail fiók létrehozása 

Internet biztonságos és etikus használata 

• az internet fogalma, használati lehetőségei 

• keresés a weben böngésző használatával 

Digitális eszközök használata 

• digitális hanganyagok, videofelvételek, fényképezés 

• digitális tábla használata 

Közösségi média 

• közösségi oldalak, blogok, kép- és videomegosztó oldalak, fotómegosztó 

oldalak stb. használata, alapelvek, adatvédelem 

 

IX.  Marketing alapjai 

• Alapfogalmak (marketing, termék, ár, árpolitika, termékpolitika, 

értékesítéspolitika, piac) 

• Értékesítés lépései, szabályai, piackutatás 

• Reklámozás lehetséges módszerei, szabályai 

• Marketing formái (direktmarketing, online marketing stb.) 

• Marketing tervezése, szerepe, bonyolítása projektkeretben 

 

A képzés módszerei:  

A képzés elméleti, gyakorlati és tréning elemeket is tartalmaz.  

Az elméleti részek átadása előadások formájában történik, melyet konzultáció és/vagy 

irányított beszélgetés zár. 
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A készségek, képességek fejlesztése, gyakorlati elemek átadása tréningeken kiscsoportban, 

illetve szemináriumokon történik, melyek munkaformái: egyéni, páros és kiscsoportos 

feladatmegoldások, prezentációk készítése és bemutatása, interaktív beszélgetések, 

filmek/videók megtekintése és elemzése, egyéni információgyűjtés. 

A digitális kompetencia fejlesztése számítástechnika teremben történik, ahol minden hallgató 

számára számítógép biztosított. 

 

Az értékelés módja: 

A személyes hatékonyságot és szociális kompetenciákat fejlesztő tréning értékelése: aláírás 

(melynek követelményei: aktív részvétel, az órák 80%-án történő részvétel). 

Számítástechnika: gyakorlati jegy (követelmények: aktív részvétel, az órák 80%-án történő 

részvétel, az egyes témákat záró tesztek megírása és legalább 60%-os teljesítése). 

További tanegységek értékelése:  

• Hazai és európai uniós pályázati rendszerek ismerete: írásbeli vizsga (követelmények: a 

vizsgára való bocsáthatósághoz aktív részvétel, az órák 80%-án történő részvétel, a 

vizsgán a tananyagból összeállított teszt (feladatsor) megírása és legalább 60%-os 

teljesítése. 

• Projekttervezés és projektírás elmélete és gyakorlata: írásbeli vizsga (követelmények: a 

vizsgára való bocsáthatósághoz aktív részvétel, az órák 80%-án történő részvétel, a 

vizsgán a tananyagból összeállított teszt (feladatsor) megírása és legalább 60%-os 

teljesítése. 

• A projektmegvalósítás lépései: írásbeli vizsga (követelmények: a vizsgára való 

bocsáthatósághoz aktív részvétel, az órák 80%-án történő részvétel, a vizsgán a 

tananyagból összeállított teszt (feladatsor) megírása és legalább 60%-os teljesítése. 

• Menedzsment ismeretek: szóbeli vizsga (követelmények: a vizsgára való 

bocsáthatósághoz aktív részvétel, az órák 80%-án történő részvétel, majd szóbeli vizsga 

a tananyagból összeállított és előzetesen kiadott tételsor alapján és legalább 60%-os 

teljesítés elérése). 

• Projektmenedzsment ismeretek: írásbeli és szóbeli vizsga (követelmények: a vizsgára 

való bocsáthatósághoz aktív részvétel, az órák 80%-án történő részvétel, az írásbeli 

vizsgán a tananyagból összeállított teszt (feladatsor) megírása és legalább 60%-os 

teljesítése; a szóbeli vizsgára bocsátható, aki az írásbeli vizsgán legalább 60%-ot ért el. 
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Szóbeli vizsga a tananyagból összeállított és előzetesen kiadott tételsor alapján és 

legalább 60%-os teljesítés elérése. 

• Jogi ismeretek: szóbeli vizsga (követelmények: a vizsgára való bocsáthatósághoz aktív 

részvétel, az órák 80%-án történő részvétel, majd szóbeli vizsga a tananyagból 

összeállított és előzetesen kiadott tételsor alapján és legalább 60%-os teljesítés elérése) 

• Marketing alapjai: szóbeli vizsga (követelmények: a vizsgára való bocsáthatósághoz 

aktív részvétel, az órák 80%-án történő részvétel, majd szóbeli vizsga a tananyagból 

összeállított és előzetesen kiadott tételsor alapján és legalább 60%-os teljesítés elérése) 

Az értékelés része a szakdolgozat készítése. 

 

3.5.4.3. Szociális vállalkozók kompetenciafejlesztése 

 

A képzés célja: felkészíteni a képzésen résztvevőket a szociális vállalkozások alapítására és 

sikeres működtetésére. 

 

A képzés indokoltsága: a szociális gazdaság szervezetei fejlesztésében (szociális szövetkezet, 

munkaerő-piaci orientációjú nonprofit szervezet) a szervezetek menedzsmentjének 

felkészítése, a sikerorientált vállalkozói kultúra terjesztése kiemelt feladat. 

A szociális vállalkozók a profitorientált és karitatív tevékenység határmezsgyéjén 

egyensúlyozva szerephez jutnak a vidékfejlesztésben, a helyi gazdaságfejlesztésben és a 

közösségi élet szervezésében, továbbá a közösségi szolgáltatásokban (pl. az 

egészségnevelésben, a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti alapszolgáltatásokban; 

további speciális feladatokat jelenthet az időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, 

hajléktalanok nappali ellátása, a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása). A 

vidékfejlesztésnek és ezen belül a helyi gazdaságfejlesztésnek – melynek részei a szociális 

gazdaság szervezetei – alapja a humán erőforrás fejlesztés. A helyi szereplők motivációját, 

aktivitását, elhivatottságát, tudását, saját erőforrásainak tudatos felhasználását képzéssel lehet 

erősíteni (a szemléletformálással, közösségfejlesztéssel/közösségi munkával fokozható ez a 

hatás). 

Képzési forma: egyéb képzés 
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A képzés céljai:  

• a szociális vállalkozói kompetencia bővítése; 

• alapvető ismeretek nyújtása a szociális vállalkozások jellemzőiről; 

• vállalkozói, gazdasági és piaci alapismeretek bővítése; 

• általános ismeretek nyújtása a marketingről, adózásról, könyvelésről; 

• a tervezés és menedzselés technikáinak áttekintése; 

• vezetői készségek fejlesztése. 

 

A képzés során fejlesztendő kompetenciák: 

• digitális írástudás; 

• szociális kompetencia, a non-profit szervezetekkel hatékony kapcsolat felvétel; 

• empátia/tolerancia, ügyfelekkel szemben; 

• nyitottság az újdonságokkal szemben; 

• rugalmasság; 

• etikai szabályok ismerete és betartása; 

• jó kommunikációs/jó tárgyalási készség, ügyfelekkel és partnerszervezetekkel; 

• vállalkozás működtetésének feltételei, vállalkozás kialakítása, szükséges engedélyek 

beszerzése; 

• HR-el kapcsolatos ismeretek megszerzése; 

• vezetői készségek/képességek megszerzése, csoport kialakítása, partnerek felkutatása, 

munkafolyamatok összeszervezése; 

• szervezési technikák elsajátítása, partnerszervezetekkel a támogatások szervezése; 

• jogszabályok ismerete, aktuális jogszabályok ismerete, jogszabályok változásának 

folyamatos követése; 

• időgazdálkodási ismeretek elsajátítása. 

 

A képzés módszere 

Csoportos képzés 

A képzésen a résztvevők csoportban interaktívan, gyakorlati alapokra építve sajátítják el az 

ismereteket. A csoporton belül kisebb (3-4 fős) teamben gyakorlati feladatokat kapnak, 

azonban lehetőség van az egyéni felkészülést segítő konzultációra is. 

 

  



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

207 | oldal 
 

A tananyag egységei 

I. tanegység: A szociális gazdaság fogalma 

Az társadalmi vállalkozás  

• A társadalmi vállalkozás fogalma, főbb jellemzői 

• A társadalmi vállalkozás céljai, küldetése, stratégiája 

• Az üzleti elképzelés kialakítása 

• Vállalkozói ötlet, célkitűzés, szükségletfelmérés 

• Szervezetfejlesztés és közösségfejlesztés 

• A társadalmi vállalkozás működésének feltételei  

• A társadalmi vállalkozás hatása a családra, kapcsolatrendszer kialakítása 

A társadalmi vállalkozások típusai, jellemzői 

Vállalkozások alapítása, működtetése, megszűnése, jogszabályi háttér 

 

II. tanegység: Gazdasági és piaci alapismeretek  

A társadalmi vállalkozások környezete  

• Piacgazdaság, a piac és vizsgálata 

• Fogyasztói piac, vásárlói magatartás, fogyasztóvédelem 

Marketing alapismeretek:  

• A marketing fogalma, tartalma 

• Marketing és piac 

• Marketing mix 

• Marketing terv 

• Marketing kommunikáció 

Pénzügyi és finanszírozási ismeretek 

• Pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások 

• Pénzügyi műveletek, pénzforgalom 

• A hitelezés alapelvei, hitelügyletek, bank és hitelválasztás szempontjai 

• A beruházások fajtái, tervezésük, előkészítésük 

• A vállalkozások finanszírozási lehetőségei, hazai és EU-s támogatások 

• A vállalkozások tipikus pénzügyi problémái  

• Likviditás, fizetőképtelenség, csőd és felszámolás 
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III. tanegység: Adózás és számvitel  

Adózási alapismeretek 

• Adózási alapfogalmak, az adók csoportosítása 

• Központi (állami) adók, helyi adók 

• Személyi jövedelemadó rendszere 

• Az egyéni vállalkozók adózása 

• A társas vállalkozások adózása 

• Az Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) 

• Általános Forgalmi Adó 

• Az adózás rendje, vonatkozó jogszabályok 

• Alanyi és tárgyi adómentesség 

• Adóbevallások, adókedvezmények 

Könyvelési alapismeretek 

• A számvitellel és könyveléssel kapcsolatos fogalmak 

• Az egyszeres könyvvitel 

• A kettős könyvvitel 

• Beszámolási kötelezettség, beszámolási rendszer 

• Mérleg és eredmény-kimutatás 

• Bizonylatok, kiegészítő nyilvántartások 

Társadalombiztosítási alapismeretek 

• Társadalombiztosítás szabályozása, területei 

• Társadalombiztosítási ellátások 

• Vállalkozások társadalombiztosítási kötelezettsége 

• A kötelezettségek nem-teljesítésének jogkövetkezményei 

 

IV. tanegység: Üzleti tervezés, vállalkozások menedzselése  

Az üzleti terv 

• Az üzleti terv jelentősége, készítésének céljai 

• Az üzleti terv felépítése, összeállításának főbb szempontjai 

• Az üzleti terv ellenőrzése 
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Stratégiai tervezés  

• Stratégiakészítés célja, jelentősége 

• Stratégiatípusok 

• A stratégiai tervezés folyamata 

• Stratégiai menedzsment 

Munkajogi és munkaügyi alapismeretek  

• A Munka Törvénykönyvének sajátosságai 

• A munkaviszony alanyai 

• A munkaviszony és a munkaszerződés 

• A munkaviszony megszűnésének esetei 

• Munkaügyi vita  

Kockázat- és válságkezelés  

• Vállalkozás kockázata 

• A kockázat kezelésének módszerei 

• A vállalkozás válsága és menedzselése 

 

A képzés módszerei: 

• példákon keresztül bemutatni, a már működő sikeres társadalmi vállalkozásokat; 

• jó gyakorlatokat bemutató kisfilmek (közös elemzés); 

• vállalkozások SWOT analízisének elkészítése (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, 

veszélyek felsorolása, rangsorolása); 

• csoportos feladatok (pl.: vállalkozás létrehozásának lépéseinek kidolgozása kis 

csoportokban); 

• „ötletbörze” (a vállalkozással kapcsolatosan felmerült kérdésekre különböző válaszok 

adása, ötletek összeírása, több megoldás keresése a különböző problémákra); 

• egyéni tervezési feladatok (a vállalkozás létrehozásának különböző lépéseinek 

kidolgozása egyéni munkában/ saját képességeim átgondolása); 

• szituációs játékok (tárgyalások párokban történő „eljátszása”); 

• csoportos interjú készítése sikeres vállalkozóval; 

• üzleti terv kidolgozása. 
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Az értékelés módja: A résztvevők feladatteljesítésének vissza jelzése. A tanultak írásban való 

visszajelzése (feladatlapok, rövid dolgozatok).  

Az őstermelők, a háztáji gazdálkodók és a kézművesek kompetenciafejlesztési programjának 

kidolgozása a Gál Ferenc Főiskola LEADER térségek közötti együttműködés támogatási 

program keretében – a projekt címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó 

gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében – 2014. 

augusztus 31-ig megtörténik. 

 
 

3.6. Egyházi fenntartású, mezőgazdasági és vidékfejlesztési felsőoktatási 
kar/szakok létesítésének akkreditációs követelményei, feltételei, főiskolai 
alapszakok akkreditációs anyagának előkészítése 

 

A Gál Ferenc Főiskola a címben szereplő mintaprogramjának céljai között szerepel, hogy a 

mezőtúri Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete mellett mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési valamint szociális területeken főiskolai kart/szakot vagy szakokat 

szervezzen, amely a közösségi főiskolai modellt követve, felsőoktatási szakképzési 

szolgáltatásokat is nyújtson, valamint felnőttképzési tevékenységével szolgálja ki a vidék 

helyi munkaerő-piaci képzési igényeit. A Főiskola jelenlegi oktatási tevékenységében e 

képzési területek még nem funkcionálnak, ezért létrehozataluk a köznapi nyelvben 

használatos kifejezéssel, akkreditációt igényel. Az akkreditáció lényegében a jövőbeni 

működés engedélyezését jelenti, melyet a hatályos jogszabályok más terminológiával 

jelölnek. Jelen tanulmány feladata, hogy a működés engedélyezésének jogszabályi hátterét 

ismertesse, összefoglalja, és a mintaprogram megvalósításában részt vevők számára praktikus 

formában és tartalommal mutassa be. 

A közösségi főiskolai tevékenység három szintre sorolható: felsőoktatás (főiskolai kar/szak 

tevékenysége), felsőoktatási szakképzés (melyben biztosítani kell a főiskolai szintre lépés 

lehetőségét), felnőttoktatás (mely elsősorban helyi szakképzési igényekre reagál). A főiskolai 

szintű képzés esetében a felsőoktatási jogszabályokat kell alapul venni. 
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3.6.1.  A főiskolai alapképzési szak és főiskolai kar bevezetésének valamint 
szervezésének jogi szabályozása 

 

3.5.1.1. Általános feltételek 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Ftv.) adja a terület 

jogi rendelkezéseinek alapját. Az Ftv. a felsőoktatási intézmények alapítását, állami 

elismerését, működési engedélyük kiadásának alapvető feltételeit határozza meg. A főiskola 

esetében kimondja, hogy a főiskola kari struktúrában is működtethető, de feltétel, hogy 

munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, 

kutatóinak legalább harmada tudományos fokozattal rendelkezzen.  

 

A főiskolai kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési 

programban rögzített szakmailag összetartozó képzésnek oktatási és tudományos kutatási 

feladatait ellátó szervezeti egység, ahol a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma 

eléri a 35 főt. 

A képzés rendszerére vonatkozóan a törvény tartalmazza, hogy a felsőoktatási intézményben 

a képzés, képzési program alapján folyik. A képzési program részeként a tantervet – melyet 

ötévente felül kell vizsgálni – felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben a 

miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján, szakirányú 

továbbképzésben szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény. Új (és a módosított) 

tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésére felmenő rendszerben kerülhet sor. 

 

A képzésszervezés terén az Ftv. kimondja, hogy a képzés megszervezhető teljes idejű, vagy 

részidős képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes idejű képzésnek félévenként legalább 

háromszáz tanórából kell állnia. A teljes idejű képzést a nappali képzés munkarendje szerint 

heti öt napból álló tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. A részidős 

képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzés. A részidős 

képzés időtartama – kivéve a szakirányú továbbképzést – a teljes idejű képzés tanóráinak 

legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. 

 

3.6.1.2. Főiskolai szak indítása 

A főiskolai kar szakokra illetve több képzésre épülhet, ezért a képzés(ek) indítására 

vonatkozó törvényi szabályokat szükséges sorra venni. A képzés indítására vonatkozó 
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további szabályokat a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási 

rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A szakindítás kezdeményezése 

A már működő felsőoktatási intézmény – mint esetünkben a Főiskola – tevékenységének 

módosításával, bővítésével kapcsolatos rendelkezések közül törvényi szinten a döntéshozó- 

kezdeményező hatáskörök kormányrendeleti szinten pedig az eljárási lépések jelennek meg. 

Az intézményben korábban nem folytatott képzés indításának (illetve folyó képzés 

megszüntetésének) kezdeményezése az intézményen belül a szenátus kizárólagos jogköre. A 

képzés indításához a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. 

A szakindítás véleményezése 

Az intézményen belül – és ez esetben a fenntartót is ide célszerű sorolni – meghozott 

döntéseket követően, a rektornak kérnie kell a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

véleményét. 

A kérelemhez 

a  mellékelni kell a miniszteri rendeletben kiadott képzési és kimeneti követelményeket; 

b) be kell mutatnia, hogy 

ba) a képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozta és az intézmény szenátusa 

a képzési program részeként elfogadta a szak tantervét és a tantárgyi programokat, 

bb) kidolgozta azokat az oktatási és a szak szempontjából jellemző értékelési és 

ellenőrzési módszereket, eljárásokat és szabályokat, valamint tájékoztató 

kiadványt, amelyek a képzési és kimeneti követelmények eredményes teljesítését 

biztosítják, 

bc) az intézményben a hatályos jogszabályban foglaltak szerint rendelkezésre állnak a 

szak képzéséhez a személyi és tárgyi feltételek. 

A Bizottság a szakindítási eljárás során arról nyilvánít véleményt, hogy a felsőoktatási 

intézmény által benyújtott tanterv, tantárgyi program összhangban van-e a szak képzési és 

kimeneti követelményeivel és megvannak-e az intézményben a szak indításához a személyi 

és tárgyi feltételek. 
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A szak indításának engedélyezése 

A kar/szak indításának további feltétele, hogy azt az oktatási hivatal engedélyezze. (Az 

egyházi felsőoktatási intézmények nem hitéleti tevékenységgel kapcsolatos képzésére nem 

terjednek ki azok a kivételek, melyek a hitélethez kapcsolódó képzésekre vonatkoznak.) Az 

oktatási hivatal engedélyezési eljárása során köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét – melyhez viszont nincs kötve, tehát 

mérlegelheti eljárása alatt az engedélyezés szakmai, tartalmi és formai elemeit (a hivatalt a 

MAB szakvéleménye csak a doktori iskolák létesítésének, megszüntetésének tárgykörében 

köti a hivatalt). (A MAB közreműködésének duplázódása valószínűleg az Ftv. és a Kormányrendelet 

megalkotásának időbeli eltolódásából adódik. Az oktatási hivatal e kötelezettségét az Ftv. írja elő, 

ezért, mint magasabb szintű és később született jogszabályt alkalmazni kell. A rektori véleményezés 

viszont hasznos lehet, mert az oktatási hivatal előtti eljárást megelőzően már megismerhető a MAB 

álláspontja, és azt bele lehet dolgozni a tervekbe.) 

Az oktatási hivatal természetesen nem rendelkezik teljes és korlátlan mérlegelési jogkörrel, 

hanem a jogszabályok keretei között kell meghoznia döntését (mely eljárásra egyébként a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

vonatkozik). Az engedélyezés – vagy mint a bevezetőben szó volt róla, köznapi nevén 

akkreditáció – a képzésre vonatkozó képzési és kimeneti követelmények, a jogszabályokban 

meghatározott további feltételek – tanterv és azon belül kreditszám, képzési idő, tanulmányi 

és vizsgakövetelmények, valamint a személyi és tárgyi feltételek, a képzés helye – 

vizsgálatával történik. 

Képzés indításához a felsőoktatási intézménynek a már említett képzési programjába 

beépített tantervvel kell rendelkezni. A képzési programot, és ezen keresztül a tantervet a 

szenátus fogadja el, hagyja jóvá. A tantervnek követnie kell a miniszter rendeletében 

meghatározott képzési és kimeneti követelményeket.  

A szak indításának lépései 

Képzés indítása esetén – időrendi sorban – a következő lépések vázolhatók fel: 

 tevékenység döntéshozó (intézkedésre 
jogosult) 

1. tanterv kidolgozása rektor (által megbízottak) 
2. a tanterv elfogadása, a képzési program 

módosítása  
szenátus 
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3. kezdeményezés a fenntartó felé a 
képzés indítására 

szenátus 

4. hozzájárulás a képzés indításához fenntartó 
5. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 

Bizottság véleményének kikérése 
rektor 

6. kérelem az oktatási hivatal felé a 
képzés indítására 

rektor 

7. a képzés indításának 
szakvéleményezése 

Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság 

8. a képzés engedélyezése oktatási hivatal 
9. az intézmény alapító okiratának 

módosítása (a képzés bevezetésére) 
fenntartó 

10. szervezeti és működési szabályzat 
módosítása 

szenátus 

 
25. táblázat: A képzés indítás lépései 

 
Az utolsó két lépésről még nem esett szó, viszont mindenképpen szükséges kiemelni, hogy a 

törvény értelmében e két alapvető dokumentumnak – alapító okirat, szervezeti és működési 

szabályzat – mindig aktuálisnak, naprakésznek kell lenni, és a törvény a döntéshozóként 

megjelölt szerveknek a hatáskörébe utalja e kompetenciákat. 

 

Az indítható szakok 

Ha a felsőoktatási intézményben valamely képzés (szak) korábban nem szerepelt az 

intézmény tevékenységében, annak bővítésekor elsősorban azok közül a szakok közül 

választhat, melyek az állam által elfogadottak. Az elismert szakok jegyzékét a 289/2005. 

(XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza. A Főiskola tervezett szakjai lehetnek: 

Képzési 

terület 
Képzési ág Alapképzési szakok kreditek száma 

agrár agrár műszaki földmérő és földrendező 

mérnöki 

180+30 

mezőgazdasági és 

élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

tájrendező és kertépítő 

mérnöki 

gazdasági, gazdasági és vidékfejlesztési 180+30 
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vidékfejlesztési és 

informatikus 

agrármérnöki 

agrármérnöki 

informatikus és 

szakigazgatási agrármérnöki 

élelmiszer- és 

kertészmérnöki 

élelmiszermérnöki 

180+30 kertészmérnöki 

szőlész-borász mérnöki 

 környezetgazdálkodási 

és természetvédelmi 

mérnök 

környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 
180+30 

természetvédelmi mérnöki 

vadgazda mérnöki 

 mezőgazdasági állattenyésztő mérnöki 

180+30 
mezőgazdasági mérnöki 

mezőgazdasági szakoktató 

növénytermesztő mérnöki 

társadalom-

tudomány 

szociális szociális munka 
180+30 

szociálpedagógia 

foglalkozási rehabilitáció 180 

 

26. táblázat: A Főiskola tervezett szakjai lehetnek 
 

A bevezetendő képzés tantervének meg kell felelnie a miniszter által meghatározott képzési 

és kimeneti követelményeknek. Jelenleg e követelményeket a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 

szabályozza. A kitűzött célok szerinti – már szabályozott, azaz a rendeletben szereplő – 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési, valamint szociális felsőfokú végzettséget adó 

alapképzések általános követelményeit, és az alapképzésben szerezhető végzettségi szint 

elnevezéseit szakonként az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A felsorolt szakok tartoznak abba a két szak csoportba, melyeket a mintaprogram általános 

jelleggel megjelölt képzési célként. Az engedélyezéshez nem szükséges minden szakot – 

képzést – megszervezni, viszont jelenleg még nem körvonalazódott, hogy a felsoroltak közül 

mely szakok bevezetését tervezi a Főiskola. 
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3.6.2. További feltételek 

Lényegesnek tekinthető szabály, hogy képzést – ezen keresztül szakot – csak úgy szervezhet 

a felsőoktatási intézmény, hogy annak tevékenységét a székhelyen vagy telephelyen szervezi 

meg. Egy szak képzéséért több telephely esetén is csak egy oktatási szervezeti egység lehet a 

felelős. A felelős megnevezését a képzési program tartalmazza. 

A fenti képzési és kimeneti követelmények mellett még korábban említésre került, hogy 

további feltételeknek is teljesülni kell.  

 

Mivel az oktatási hivatal képzés indításának engedélyezése során köteles megvizsgálni az 

alapító okiratot, ezért annak adattartalma is relevánsnak tekintendő az eljárásban. A törvény a 

következő kötelező tartalmat határozza meg: 

1. Az alapító okirat kötelezően tartalmazza, 

1.1. a felsőoktatási intézmény 

a) hivatalos nevét, 

b) fenntartójának nevét és címét, 

c) székhelyének és valamennyi telephelyének címét, 

d) székhelyen kívüli képzés címét, 

e) kari, szervezeti tagolását, fenntartott intézményeit, 

f) alaptevékenységét és az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat 

g) a vállalkozási tevékenység megjelölését, költségvetési szerv esetén annak felső 

határát, 

h) közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb 

feladatait, 

i) maximális hallgatói létszámát, 

j) rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, 

1.2. azokat a képzési területeket, tudományterületeket, képzési szinteket, amelyeken a 

felsőoktatási intézmény képzést folytat, illetve folytathat. 

2. A működési engedély az 1. pontban foglalt keretek között tartalmazza a felsőoktatási 

intézmény 

a) által folytatható képzések képzési területét, illetve tudományterületét, képzési szintjét, 

b) figyelemmel a hallgatók fogadásához és az oktatási tevékenység folytatásához 

rendelkezésre álló személyi feltételekre, helyiségekre és eszközökre – valamennyi 
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évfolyamra számítva, teljes kihasználtsággal működve mekkora maximális hallgatói 

létszámot fogadhat, 

c) milyen képzésekre kapott indítási engedélyt, 

d) mely tudományterületen, tudományágban folytathat doktori képzést, 

e) által fenntartott köznevelési intézmény gyakorlóintézményi besorolását, 

f) ESG-nek való megfeleléséről hozott szakértői megállapítást. 

 

3.6.3. Főiskolai kar szervezése 

A főiskolai kar szervezése során a képzések engedélyezése után lehetséges a kar 

megszervezése, melynek feltételeit korábban már említi e tanulmány, mely szerint többféle 

képzés mellett az oktatói kör létszámának legalább 35 főállású személynek kell lenni, 

valamint legalább egyharmadának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. Ha e feltételek 

fennállnak, akkor szenátusi kezdeményezésre a fenntartó hozzájárulásával kérhető a 

működési engedély módosítása az oktatási hivataltól, melynek megtörténte után a 

fenntartónak az alapító okiratot, a szenátusnak a szervezeti és működési szabályzatot kell 

aktualizálnia. Az engedélyezéshez az oktatási hivatal kérheti az alapító okirat és a szervezeti 

és működési szabályzat módosításának tervezett szövegét, ezért azokat az engedélyezéshez 

benyújtandó dokumentumok mellett célszerű az alapítónak, valamint a szenátusnak 

előzetesen elfogadnia azzal a feltétellel, hogy a működési engedély módosítására vonatkozó 

oktatási hivatali határozat jogerőre emelkedésével lép hatályba. 

A főiskolai kar mint szervezeti egység megalakításának lépései: 

1. A szakok engedélyezése 

2. Működési engedély módosításának kérése, melyhez csatolandók a jogszabályok szerinti 

feltételeket igazoló dokumentumok:  

• a hatályos alapító okirat, és a módosítást követően hatályba léptetendő alapító okirat, 

illetve annak tervezete 

• a hatályos szervezeti és működési szabályzat, és a módosítást követően hatályba 

léptetendő szabályzat, illetve annak tervezete 

• a főállású oktatók névsorát 

• a főállású oktatók tudományos fokozatát igazoló okiratokat. 

3. A működési engedély jogerőre emelkedésével az alapító okirat és a szervezeti és 

működési szabályzat módosításának hatályba léptetése. 
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3.6.4. Az alapképzésben nem szereplő új szak (képzés) indításának szabályozása 

Természetesen van lehetőség a kormányrendeletben nem szereplő szakra is képzést 

szervezni, azonban az engedélyezést megelőzően a kormányrendelet szerinti eljárásban el 

kell ismertetni a szak indítását, és a szaknak be kell kerülnie a jogszabályba. A rendelet 

tartalmazza az eljárást is, melynek végén a jogszabályban megjelenhet az új szak. 

Az új – a kormányrendelet mellékletében még nem szereplő – szak (a rendelet egységesen 

alap- és mesterképzési szakokra ad eljárási rendet) indításának lépései részben megegyeznek 

a korábban leírtak szerint már a rendelet mellékletében szereplő szakokkal: 

1. az intézmény kidolgozza az új szakra tantervét és ezzel együtt képzési programjának 

módosítását (kiegészítését) 

2. a szenátus elfogadja a tantervet és a módosított képzési programot 

3. a rektor kikéri a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét, 

melyhez 

a) mellékelni kell a miniszteri rendeletben kiadott vagy az általa kidolgozott képzési és 

kimeneti követelményeket; 

b) be kell mutatnia, hogy 

ba) a képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozta és az intézmény 

szenátusa a képzési program részeként elfogadta az alap- vagy mesterképzési 

szak tantervét és a tantárgyi programokat, 

bb) kidolgozta azokat az oktatási és az alap- vagy mesterképzési szak 

szempontjából jellemző értékelési és ellenőrzési módszereket, eljárásokat és 

szabályokat, valamint tájékoztató kiadványt, amelyek a képzési és kimeneti 

követelmények eredményes teljesítését biztosítják, 

bc) az intézményben a hatályos jogszabályban foglaltak szerint rendelkezésre állnak 

az alap- vagy mesterképzési szak képzéséhez a személyi és tárgyi feltételek, 

bd) tanári szakképzettséget adó mesterszak indítása esetén biztosítottak a tanári 

képesítés megszerzésének gyakorlati képzési és intézményi szervezeti feltételei 

az intézményben; 

c) az általa kidolgozott képzési és kimeneti követelmény esetén mellékelni kell 

ca) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indoklását – figyelemmel a 

nemzetközi irányzatokra, a különböző végzettségi szintet nyújtó szakképzések, 
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szakképzettségek szerkezetére –, valamint a szakemberigény rövid távú 

előrejelzését, 

cb  a szak létesítéséről és a képzési és kimeneti követelményekről, ennek 

keretében a képzésben elsajátítandó kompetenciákról a szakmai szervezetek, 

munkaadók, a képzésben érdekelt ágazati minisztérium előzetesen megkért 

véleményét. 

A c) pontban szereplő mellékletek új elemek a már államilag elfogadott – jogszabály 

mellékletében szereplő – szakok véleményezési dokumentumai mellett. A MAB-nak ugyanis 

arról is véleményt kell nyilvánítania – a korábban említett személyi és tárgyi feltételek 

megfelelősége mellett – hogy az új szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények 

– az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan 

megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e. 

4) az oktatási hivatali engedélyezés előtt az új szaknak be kell kerülni a kormányrendelet 

mellékletébe (mivel a főiskolai szintű képzés az alapszaknak felel meg, ezért a rendelet 1. 

számú mellékletébe); ezen a ponton viszont lényeges eltérés mutatkozik a már jogszabályban 

szereplő szak intézményi bevezetéséhet viszonyítva 

5) a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 5.§ (1) és (2) bekezdése szerint: 

„5. § (1) A ciklusokra bontott, osztott képzésben az 1. számú mellékletben meghatározott 

szakszerkezet az alapképzés szakjainak teljes körű felülvizsgálatát követően módosítható. 

(2) Új alapképzési szak 1. számú mellékletbe való felvételére a felsőoktatási intézmények 

vezetőinek konferenciája által létrehozott szakmai bizottságnak – a szakszerkezetre vonatkozó 

felülvizsgálatot követő – javaslata alapján, a szakmai szervezetek és munkaadók, valamint a 

képzésben érdekelt ágazati minisztériumok véleményének előzetes megkérésével kerülhet 

sor.” 

Látható, hogy a véleményt nyilvánító szervezetek megegyeznek a MAB-hoz benyújtandó 

véleménykéréshez már csatolandó vélemények kiadóival. A jogszabály nem rendezi, hogy a 

véleménykérésnek mindkét esetben külön kell-e megtörténni, vagy a már korábban beszerzett 

vélemény a rektori konferencia szakmai bizottságához is benyújtható. Vélhetően erről a 

szakmai bizottság álláspontja a mérvadó, mivel a MAB véleménye alapján indokoltnak 

tekinthető az ismételt véleménykérés. 
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A szakmai bizottság javaslatának kialakítása, az alapképzési szakok teljes körű 

felülvizsgálatának feltételéhez kötése lényegesen bonyolultabbá teheti az eljárást. A 

bizottsági javaslat a jogszabály-módosítás elengedhetetlen feltétele. 

6) A Kormány módosítja a már említett rendeletének mellékletét. 

7) A miniszter módosítja rendeletét, mely az új szak képzési és kimeneti követelményeit 

határozza meg. 

8) A jogszabály-módosítás hatályba lépését követően a rektor benyújtja az új szak 

engedélyezésének kérelmét az oktatási hivatalba. 

9)  A hivatal – az Ftv. értelmében – kikéri a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

szakvéleményét. 

10) A hivatal engedélyezi a szak indítását. 

11) Az intézmény fenntartója aktualizálja az alapító okiratot. 

12) A szenátus módosítja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. 

 

3.6.5. A felsőoktatási szakképzés szervezésének és indításának jogi szabályozása 

 

3.6.5.1. Általános szabályok 

Az Ftv. kimondja, hogy egyetem és főiskola felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító 

képzést – felsőoktatási szakképzést, szakirányú továbbképzést – is folytathat. 

A felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető. A szakképzettségről 

oklevelet kell kiállítani, amely viszont önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsőoktatási 

szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet 

megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a felsőoktatási szakképzés 

képzési területi besorolását, valamint a felsőoktatási szakképzésben szerzett krediteknek az 

azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakokba való beszámítását. A beszámítható 

kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet. A képzési idő legalább négy 

félév, kivéve, ha az európai uniós jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt 

állapít meg. 

 

3.6.5.2. Szakképzési modulok 

A felsőoktatási szakképzés a következő modulokból épül fel: 

a) a valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja legfeljebb 12 

kreditértékben; 
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b) a képzési terület szerinti közös modul legfeljebb 21 kreditértékben, amelyből a 

képzési ág szerinti közös modul legfeljebb 15 kreditértékben; 

c) a szakképzés modulja, szakirányok esetén a szakirányok szakképzési modulja 

legfeljebb 87 kreditértékben, amelyből 

ca) a gyakorlati képzés kreditértéke 30 kredit; 

cb) több alapképzési szakot magában foglaló képzési ág esetén a képzési ág szerinti 

közös modul kreditértéke legfeljebb 15 kredit; 

cc) a specializáló kreditértéke legfeljebb 15 kredit. 

 

3.6.5.3. A szakképzés szervezési rendje 

A felsőoktatási szakképzés - a képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak 

szerint - megszervezhető teljes idejű képzésben, részidős képzésben, illetve távoktatásban. 

Felsőoktatási szakképzésben legalább egy félév szakmai gyakorlatot kell szakmai 

gyakorlóhelyen szervezni. A szakmai gyakorlat összefüggő gyakorlat, amely több részben 

csak akkor szervezhető meg, ha arról a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti 

követelményei - szakmai indokok alapján - úgy rendelkeznek. 

A szakmai gyakorlat időtartama egy képzési időszaknak megfelelő időtartam, de legalább 

tizennégy hét, amelyben a gyakorlat öt napos munkahétnek megfelelő időszakokra 

tagolódik. Részidős vagy távoktatási képzésben szervezett képzés esetén a szakmai 

gyakorlat legalább 240 óra, amely időtartam alatt legalább három hét gyakorlatot 

egybefüggően kell megszervezni. A korábbi munkatapasztalat a felsőoktatási intézmény 

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint tanulmányi követelmény 

teljesítéseként elismerhető. 

 

3.6.5.4.  Képzési követelmények 

A felsőoktatási szakképzés a képzési és kimeneti követelmények alapján meghatározott - a 

felsőoktatási intézmény képzési programjának részét képező - felsőoktatási szakképzési 

program alapján folyik. A képzési és kimeneti követelményeket a 39/2012. (XI. 21.) EMMI 

rendelet határozza meg. A Főiskola tevékenységének bővítésében releváns 

szakképzettségekre vonatkozó általános követelményeket („valamennyi felsőoktatási 

szakképzés közös moduljának jellemzői” címmel) és a képzési és kimeneti követelmények 

alapadatait területenként és szakonként a 2.számú  melléklet tartalmazza. 

 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

222 | oldal 
 

3.6.6. Képzés indításának jogosultsága 

A felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzés indítására azon képzési területen 

szerezhet jogosultságot, amelyen alapító okirata és működési engedélye szerint felsőoktatási 

alap- vagy mesterképzési szakon, székhelyén vagy telephelyén képzést folytat. 

Az intézmény felsőoktatási szakképzést akkor folytathat, ha a szakindítást az Oktatási Hivatal 

olyan alapképzési vagy osztatlan mesterképzési szakon nyilvántartásba vette, amelyen a 

felsőoktatási intézmény, a felsőoktatási szakképzésből, az előzetesen megszerzett tudás 

beszámításával, a továbblépés lehetőségét biztosítja. 

A felsőoktatási szakképzés indításának nyilvántartásba vételét a felsőoktatási intézmény 

rektora, az intézmény képzési programjának módosításáról hozott szenátusi döntés alapján, 

az elkészített felsőoktatási szakképzési program és a - felsőoktatási intézmény székhelye 

szerint illetékes - szakmai kamara felsőoktatási szakképzést támogató véleménye Oktatási 

Hivatalnak történő megküldésével kezdeményezheti. A felsőoktatási szakképzési programban 

be kell mutatni a szakmai gyakorlóhelyek körét. Mellékelni kell azon szakmai 

gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatát, amelyekkel a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási 

szakképzés indításakor együttműködési megállapodást fog kötni. 

A felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzésben olyan szakmai gyakorlóhellyel köthet 

megállapodást, amelyet az országos gazdasági kamara felsőoktatási szakképzési 

gyakorlóhelyi jogosultsággal rendelkező szervezetként nyilvántartásba vett. A kamarai 

nyilvántartásba vétel feltételrendszeréről a Felsőoktatási Tervezési Testület előzetes 

véleményre jogosult. 

A nyilvántartásba vételi eljárás legkésőbb a felsőoktatási szakképzés őszi félévben való 

indítását megelőző március 1-jéig, vagy keresztféléves indítását megelőző október 1-jéig 

kezdeményezhető. 

Az intézmény a felsőoktatási szakképzést annak nyilvántartásba vételét követően indíthatja. 

A nyilvántartásba vételi eljárás során, a felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzési 

programjáról az Oktatási Hivatal megkéri a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 

külön jogszabályban meghatározott szakértői véleményét. A Bizottság a programról készített 

szakértői véleményében azt vizsgálja, hogy a felsőoktatási intézmény felsőoktatási 

szakképzési programja összhangban van-e a képzési és kimeneti követelményekkel, a 

szakképzettség szakmai kompetenciái megfelelnek-e a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott kompetencia területek szerinti követelményeknek, a 

szakmai gyakorlat követelményei megfelelnek-e a szakképzettség feladatprofiljának. 
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A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az 

elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges 

munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-

technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi 

kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, 

az innovációs készség fejlesztése. A szakmai gyakorlat az intézmény vagy az intézmény és a 

szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, 

illetve a szak tantervének megfelelően kell tervezni, szervezni és értékelni. 

Az intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodást köthet a 

felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására, melyet kötelező 

megkötni, ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét 

vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg. 

 

3.6.7. Képzés indításának lépései 

Az előző pontban körülírt folyamatot lépésenként a következők szerint végrehajtani: 

1. felsőoktatási szakképzési program kidolgozása 

2. az intézmény képzési programjának módosítása 

3. szakmai kamara felsőoktatási szakképzést támogató véleményének beszerzése 

4. kérelem benyújtása az oktatási hivatalba; melléklet: szakképzési program, intézményi 

képzési program, kamarai támogató vélemény, szakmai gyakorlóhelyek 

szándéknyilatkozata(i) 

5. Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének beszerzése 

6. felsőoktatási szakképzés nyilvántartásba vétele 

7. alapító okirat módosítása 

8. szervezeti és működési szabályzat módosítása 

9. szakképzés indítása 

A jogszabály nem említi külön az alapdokumentumok – alapító okirat, szervezeti és 

működési szabályzat módosítását, viszont e dokumentumok tartalmazzák az intézmény 

tevékenységeinek felsorolását, valamint a tevékenység végzésének szervezeti és működési 

feltételeit és kereteit, ezért a szakképzés nyilvántartásba vételét követően még a szakképzés 

indítása előtt szükséges a módosításokat elvégezni. 
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3.6.8. A felnőttképzési tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó jogi 
szabályozás 

A közösségi főiskolai modell harmadik képzési szintje a felnőttképzés, melynek új 

normarendszerét a 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a 393/2013. (XI. 12.) Korm. 

rendelet tartalmazza. 

A felnőttképzési tevékenységet illetően nincs szervezeti korlátozás, azaz bármely gazdálkodó 

szervezet, köznevelési, valamint költségvetési intézmény végezheti. Az egyházi jogi 

személyek esetében a felnőttképzés szintén megengedett (a belső egyházi jogi személyre 

főszabály szerint nem terjed ki a törvény hatálya, viszont kivétel ez alól, ha a szakképzésről 

szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 

törvény hatálya alá tartozik, és a törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységet 

folytat, vagy az alapítása kizárólag ilyen tevékenység folytatása céljából történt). 

 

3.6.8.1.  Képzési körök 

A képzések közül igen széles kört ölel fel a felnőttképzés, mint képzés, mert beletartozik: 

• az OKJ szerinti szakképesítés megszerzését célzó képzés 

• a támogatott szakmai képzés akkor is, ha nem ad OKJ  szerinti szakképesítést 

• az általános nyelvi képzés, és a támogatott nyelvi képzés 

• minden olyan képzés, mely a felsoroltak egyikébe sem tartozik 

(természetesen nem tekinthető a felnőttképzésbe tartozó tevékenységnek az a képzés, melyet 

másként határoznak meg és definiálnak a jogszabályok, pl.: felsőoktatás, felsőoktatási 

szakképzés, köznevelési tevékenység, és a törvény által felsorolt más képzések). 

Felnőttképzési tevékenységet akkor folytathat a szervezet, intézmény, ha megfelel a 

jogszabályban foglalt feltételeknek. A tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a 

továbbiakban: engedély) birtokában  végezhető. Az engedély célja, hogy az intézmény a 

felnőttképzési tevékenységét a jogszabályban meghatározott magasabb minőségi 

követelményeknek megfelelően végezze. 

 

3.6.8.2. Az engedélyezés 

A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása 

vagy kiegészítése iránti kérelmet, továbbá az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a 

Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: NMH) kell benyújtani elektronikus úton az 
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NMH honlapján erre a célra rendszeresített online felületen megtalálható elektronikus űrlap 

kitöltésével. A hatóság a kérelemről hatvan napon belül dönt. 

 

Az engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti kérelemnek 

tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező 

• hivatalos megnevezését, 

• székhelyét, 

• a felnőttképzési tevékenység végzésének helyét (cég esetében a cégjegyzékben, egyéni 

vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő telephelynek kell 

lennie) 

• levelezési címét, telefonszámát és faxszámát, elektronikus levelezési címét, 

• képviselőjének, valamint vezető tisztségviselőjének nevét, születési helyét és idejét, 

anyja nevét, állampolgárságát, a vezető tisztségviselői jogviszonya kezdetének 

időpontját, 

• alapítójának megnevezését és az alapító képviselőjének nevét, születési helyét és idejét, 

anyja nevét, állampolgárságát, valamint a képviseleti jogviszonya kezdetének 

időpontját, 

• adószámát vagy – a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési 

intézményi kérelmező esetén – OM-azonosítóját, 

b) a felnőttképzést folytató intézmény szakmai tevékenységéért felelős szakmai vezető (a 

továbbiakban: szakmai vezető) 

• nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, 

• pedagógiai vagy andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettségét igazoló okiratának 

számát és az okiratot kiállító intézmény megnevezését és 

• legalább három évi felnőttképzési – felnőttképzést folytató intézménynél 

munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban, továbbá a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál – 

felnőttképzési tevékenységgel összefüggő munkakör ellátására – létesített 

kormánytisztviselői, köztisztviselői jogviszonyban szerzett – szakmai gyakorlatának – a 

gyakorlat helye által kiállított – igazolását vagy 
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• felsőoktatási képzés során felnőttképzési ismeretekből a képzési és kimeneti 

követelményekben előírt legalább öt kreditpont megszerzésének a végzettséget kiállító 

intézmény általi igazolását, 

c) a folytatni kívánt felnőttképzési tevékenységnek a törvényben meghatározott képzési kör 

szerinti besorolásának megjelölését (OKJ szerinti szakképesítés megszerzését célzó képzés, 

„nem OKJ-s” támogatott szakmai képzés, általános nyelvi képzés, támogatott nyelvi 

képzés, egyéb támogatott képzés) a képzés pontos megnevezését 

• az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén a szakképesítés 

azonosító számával, 

• egyéb szakmai képzés esetén a szakmai végzettségnek a felnőttképzési szakmai 

programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási 

rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló miniszteri 

rendelet szerinti azonosítójával, 

• nyelvi képzés esetén a nyelvi képzettségnek a felnőttképzési nyelvi 

programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási 

rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 

miniszteri rendelet szerinti azonosítójával és a képzési szint megjelölésével, és 

d) OKJ szerinti szakképesítés megszerzését célzó képzés, és „nem OKJ-s” támogatott 

szakmai képzés esetében a gyakorlati képzés helyszínének címét, vagy – ha a gyakorlati 

képzés nem az intézményben folyik – a gyakorlati képzés megvalósítására kötött 

szerződésben szereplő gyakorlati képzést folytató szervezet megnevezését és címét. 

Az engedély módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelemnek és a bejelentésnek a 

felnőttképzést folytató intézmény  

• nyilvántartásba vételi számát és  

• a kérelmező hivatalos megnevezését, valamint  

• az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén a szakképesítés 

azonosító számával,  

• egyéb szakmai képzés esetén a szakmai végzettségnek a felnőttképzési szakmai 

programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási 

rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló miniszteri 

rendelet szerinti azonosítójával,  
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• nyelvi képzés esetén a nyelvi képzettségnek a felnőttképzési nyelvi 

programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási 

rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 

miniszteri rendelet szerinti azonosítójával és a képzési szint megjelölésével, és  

• OKJ szerinti szakképesítés megszerzését célzó képzés, és „nem OKJ-s” támogatott 

szakmai képzés esetében a gyakorlati képzés helyszínének címét, vagy – ha a 

gyakorlati képzés nem az intézményben folyik – a gyakorlati képzés megvalósítására 

kötött szerződésben szereplő gyakorlati képzést folytató szervezet megnevezését és 

címét kell tartalmaznia. 

• A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély 

módosítása vagy kiegészítése iránti kérelemhez és bejelentéshez mellékelni kell: 

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot, 

b) a felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített 

képzési programot, 

c) a szakmai vezető szakmai vezetésre való alkalmasságát igazoló, pedagógiai vagy 

andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettségét bizonyító oklevél másolatát, 

d) a vagyoni biztosítékkal való rendelkezést bizonyító – hitelintézettel vagy biztosító 

intézettel kötött – szerződést, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére a biztosító intézet 

vagy a hitelintézet pénzügyi fedezetet nyújt a felnőttképzési szerződés alapján befizetett 

képzési díj visszafizetésére, ha az intézmény azt a tevékenységét, melyre a felnőttképzési 

szerződés vonatkozik, az intézmény részben vagy egészében megszünteti, és a képzési díj a 

képzésben részt vevőnek visszajár 

e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy 

• OKJ szerinti szakképesítés megszerzését célzó képzés, és „nem OKJ-s” támogatott 

szakmai képzés elméleti részének oktatása esetén a szakképzésről szóló törvény szerint 

elméleti tárgy oktatására alkalmas, a képzési programnak megfelelő szakmai 

ismeretekkel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére megfelelő szakirányú 

szakképzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat 

alkalmaz, 

• rendelkezik a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő képzés képzési programjában 

szereplő tárgyi feltételekkel, 

• nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok, 
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• a kérelem vagy a bejelentés benyújtásának időpontjában megfelel az adózás rendjéről 

szóló törvényben foglaltak szerint a köztartozásmentes adózóra előírt feltételeknek, 

• rendelkezik az 1. és 2. táblázatban meghatározott tárgyi feltételekkel, 

• rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges 

feltételekkel, 

• rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a 

Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes 

szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott minőségbiztosítási 

keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel, 

• biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges 

feltételeket, és 

• meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem 

benyújtását követő évre. 

 

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK TÁRGYI FELTÉTELEI 
 

  A B C 
  Helyiségek Mennyiségi mutató Megjegyzés 
1. Tanterem képzési helyszínenként*, 

egyidejűleg képzésben lévő – 
maximum 30 fős – 
csoportonként 1 

a terem alapterülete nem 
lehet kevesebb, mint 
1,5 m2/fő 

2. Adminisztrációs iroda és 
irattár 

intézményenként 1   

3. Ügyfélszolgálati helyiség 
vagy pult 

intézményenként 1, 
elérhetőség jelzése 
képzési helyszínenként 

  

4. Kiszolgáló helyiségek:     
4.1. WC helyiség képzési helyszínenként és 

nemenként 1-1 
az egy időben jelen lévő 
résztvevői létszám 
figyelembevételével 

4.2. WC helyiség és mosdó 
mozgáskorlátozottak számára 
felszerelve 

érintett létszám szerint ahol mozgáskorlátozott 
résztvevőket képeznek 

4.3. Kerekesszék-tároló képzési helyszínenként, 
szintenként 1 

ahol mozgáskorlátozott 
résztvevőket képeznek 

* A „képzési helyszínenként” megjelölés esetén a székhelyen, a telephelyen vagy bármely más helyszínen, ahol képzést 
folytat az intézmény, a helyiség, a megnevezett eszköz, felszerelés biztosítandó. 

 

27. táblázat: a felnőttképzési tevékenység folytatásának tárgyi feltételei - helyiségek 
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  A B C 
  Eszköz, berendezés Mennyiségi mutató Megjegyzés 
1. Tanterem     

1.1. Tanulóasztalok, székek 
vagy írólapos székek 

résztvevők 
létszámának 
figyelembevételével 

mozgáskorlátozottak, középsúlyos értelmi 
fogyatékosok és gyengénlátók esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, peremes, 
egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál – 
szükség szerint – egyéni megvilágítási 
lehetőséggel; mozgáskorlátozottak székei 
állítható magasságú ülőkével, lábtartóval 

1.2. Tanári asztal, szék tantermenként 1   
1.3. Tábla tantermenként 1   
2. Számítástechnikai 

szaktanterem (a 
tantermi 
alapfelszereléseken 
felül) 

maximum 25 fő   

2.1. Tábla vagy flipchart 1   
2.2. Számítógépasztal résztvevőnként 1   
2.3. Számítógép, internet 

hozzáféréssel, 
perifériákkal 

résztvevőnként 1 
felszerelés 

  

2.4. Informatikai szoftverek, 
programok 

a képzési program 
előírásai szerint 

  

2.5. Szkenner 1   
2.6. Nyomtató tantermenként 1   
3. Nyelvi szaktanterem (a 

tantermi 
alapfelszereléseken 
felül) 

maximum 16 fő   

3.1. Hangrögzítő és -
lejátszó eszköz (pl. 
magnetofon, CD író-
olvasó) 

1   

3.2. Álló- és 
mozgóképvetítő eszköz 

szükség szerint   

3.3. Nyelvoktató szoftverek szükség szerint   
4. Egyéb eszközök     

4.1. Fénymásoló intézményenként 1   
4.2. Számítógép internet 

hozzáféréssel, 
perifériákkal 

intézményenként 1   

4.3. Hang és képlejátszásra 
alkalmas eszköz vagy 
eszközök 

szükség szerint   

* A táblázatban felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel. 

28. táblázat: a felnőttképzési tevékenység folytatásának tárgyi feltételei - helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai* 
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  A B C 
  Eszköz, berendezés Mennyiségi mutató Megjegyzés 

1. Látási fogyatékosok     
1.1. Olvasótelevízió tíz résztvevőnként 1   
1.2. Nagyítók résztvevői létszám 

szerint 
  

1.3. Kézikamerás olvasókészülék tíz résztvevőnként 1   
1.4. Speciális könyvtartó eszköz résztvevői létszám 

szerint 1 
  

1.5. Számítógép színes, nagyító programmal tíz résztvevőnként 1   
1.6. Világító színű, erősen kontrasztos, vagy nagyított 

méretű demonstrációs ábragyűjtemény 
csoportonként 1   

1.7. Pontírógép létszám szerint 1   
1.8. Pontozó létszám szerint 1   
1.9. Braille-tábla létszám szerint 1   
1.10. Számítógép beszélő szintetizátorral vagy Braille-

kijelzővel 
tíz résztvevőnként 1   

1.11. Braille-nyomtató intézményenként 1   
1.12. Optacon intézményenként 1   
1.13. Scanner intézményenként 1   
1.14. Speciális rajzeszköz készlet résztvevőnként 1   
1.15. Abakusz résztvevőnként 1   

2. Hallási fogyatékosok     
2.1. Vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, vagy 

csoportos adó-vevő készülék 
létszám szerint 1   

2.2. Hallásvizsgáló és hallókészülék-tesztelő felszerelés intézményenként 1   
2.3. Zöld alapon sárga, széles vonalközű tábla tantermenként 1   
2.4. A különböző nyelvi kommunikációs szinteknek 

megfelelő kifejezések képi megjelenítésére alkalmas 
elektronikus információhordozó 

intézményenként 1   

2.5. A nyelvi kommunikáció vizuális, auditív 
megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas elektronikus 
eszközök 

intézményenként 1   

2.6. A nyelvi fejlődésükben akadályozottak 
kommunikációját segítő nyelv szemléltetésére 
alkalmas audiovizuális, illetve elektronikus eszköz 

intézményenként 1   

3. Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak     
3.1. Fogyatékossághoz igazodó, egyénre szabott eszközök létszám szerint, 

tantárgyanként szükség 
szerint 

  

3.2. Állítható magasságú tábla tantermenként 1   
* A táblázatban felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, 
korszerű eszközzel, felszereléssel. 

 

29. táblázat fogyatékos felnőtt résztvevők képzésének, oktatásának eszközei* 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

231 | oldal 
 

A hatóság szakértői bizottság igénybevételével lefolytatja az engedélyezési eljárást, 

amelynek alapján az engedélyt kiadja, módosítja vagy kiegészíti. A hatóság az engedély 

kiadásával az abban szereplő képzések folytatását a képzési kör (körök) megjelölésével 

engedélyezi, az engedély módosításával az intézmény engedélyét új képzési körrel bővíti, 

míg az engedély kiegészítésével az intézmény engedélyében szereplő képzéseit – az 

engedélyben megjelölt képzési körön belüli – új képzéssel bővíti. 

A jogszabályok a képzési tevékenység végzése során további feltételeket írnak elő a minőségi 

elvárások teljesítése érdekében, melyek teljesítését a tevékenység alatt történő szakmai 

ellenőrzések során vizsgálja a hatóság (az NMH). A felnőttképzést folytatóval szembeni 

további elvárások: 

• minden felnőttképzésben részt vevő felnőttel felnőttképzési szerződést kell kötni, 

valamint gondoskodni kell a személyi adatok megfelelő kezeléséről 

• a képzések befejezését követően – a támogatott képzések esetén – a támogatást nyújtó 

bevonásával mérnie kell a képzésben részt vevők elégedettségét, 

• oktatói minősítési rendszert kell működtetnie, 

• előzetes tudásmérést az idegen nyelvi, és az OKJ szakképesítést nyújtó támogatott 

képzések esetén kötelezően, más képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási 

szerződés kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére biztosítania kell, 

• vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggő, a törvényben meghatározott 

dokumentumokat, 

• a képzés támogatója, a képzésre jelentkező vagy a képzésben részt vevő részéről 

felmerülő igény esetén felnőttképzést kiegészítő tevékenységet kell nyújtania, 

• OKJ szakképesítést nyújtó képzések esetén a gyakorlati képzést a szakképzésről szóló 

törvény szerint meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján, és a gyakorlati 

foglalkozás teljesítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben 

meghatározottak szerint kell szerveznie. 

 

3.6.8.3. Képzési program 

A tevékenység egésze szempontjából a legfajsúlyosabb dokumentum. A programnak 

tartalmaznia kell: 

a) a képzés megnevezését és – a képzési program nyilvántartásba vételét követően – a képzés 

NMH által elektronikusan vezetett nyilvántartásában szereplő nyilvántartásba vételi számát, 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

232 | oldal 
 

b) a képzés során megszerezhető kompetenciát, 

c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, 

d) a tervezett képzési időt, 

e) a képzés egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának 

meghatározását, 

f) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt 

elméleti és gyakorlati óraszámot, 

g) a maximális csoportlétszámot, 

h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek – az OKJ-s szakképesítést 

nyújtó képzés esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó – leírását, 

i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának 

feltételeit, 

j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a 

képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját 

k) az OKJ-s szakképesítést nyújtó képzés megvalósítása esetén a szakképzésről szóló törvény 

szerinti szakmai és vizsgakövetelmények és az iskolai rendszerben oktatható szakképesítések 

esetében a vonatkozó kerettanterv tartalmi követelményei alapján kidolgozott, a modulzáró 

vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszerét  

l) az OKJ-s szakképesítést nem nyújtó, és a nyelvi képzés megvalósítása esetén a 

felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy nyelvi programkövetelmények 

nyilvántartásában szereplő program szerinti tartalmat. 

 

A program megnevezésének tartalmaznia kell: 

a) OKJ-s szakképesítést nyújtó képzési körbe tartozó képzés esetén a szakképesítés OKJ 

szerinti azonosító számmal ellátott megnevezését, 

b) OKJ-s szakképesítést nem nyújtó képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó 

felnőttképzési szakmai programkövetelmény azonosító számmal ellátott megnevezését, 

c) a nyelvi képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési nyelvi 

programkövetelmény képzési programban meghatározott kimeneti szintje szerinti, azonosító 

számmal ellátott megnevezését. 
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A programot még az engedély iránti kérelem előtt előzetes minősítésnek kell alávetni. Az 

előzetes minősítést olyan felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő 

végezheti, aki szerepel az NMH által vezetett ajánlási listán. 

 

A szakértő az előzetes minősítés során vizsgálja, hogy 

a) a képzési program tartalma megfelel-e a törvényben foglaltaknak, 

b) a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a 

képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetőek-e a programban megjelölt 

kompetenciák, 

c) a képzési program megfelel-e 

ca) OKJ-s szakképesítést nyújtó képzési kör esetén a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményében vagy az iskolai rendszerben is oktatható szakképesítések esetében 

a vonatkozó kerettanterv (a továbbiakban: kerettanterv) tartalmi követelményei alapján 

meghatározott előírásoknak, 

cb) OKJ-s szakképesítést nem nyújtó képzési kör esetén a felnőttképzési szakmai 

programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előírásoknak, 

cc) nyelvi képzési kör esetén a felnőttképzési nyelvi programkövetelményekben az érintett 

képzésre vonatkozó előírásoknak. 

 

A szakértő a vizsgálatot követő megállapításait tartalmazó szakértői véleményt írásban közli 

a képzési program előzetes minősítését megrendelő felnőttképzést folytató intézménnyel. 

A szakértőnek a képzési program minősítését úgy kell elvégeznie, hogy a képzési program 

utolsó oldalán fel kell tüntetnie a minősítés helyét, időpontját, a felnőttképzési szakértői vagy 

a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő nyilvántartási számát, valamint a 

képzési program mindegyik oldalát a szignójával, utolsó oldalát az aláírásával kell ellátnia. A 

képzési program minősítését követően a szakértő a képzési programmal kapcsolatban további 

– az előzetes minősítést érintő, azt módosító vagy kiegészítő – megállapításokat nem tehet. 

Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképzést folytató intézmény képviseletére 

jogosult személynek és a szakmai vezetőnek – a képzési program utolsó oldalán – alá kell 

írnia. 
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A felnőttképzést folytató intézménynek az engedélyében szereplő képzés képzési programját 

módosítania kell, ha 

a) az OKJ-s szakképesítést nyújtó képzési kör esetén a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményében vagy a kerettantervében meghatározott szakmai 

követelménymodulok száma, elnevezése, tartalma, vagy az OKJ-ban az iskolarendszeren 

kívüli képzésre előírt képzési időtartam úgy változik, hogy az érinti a képzési programban 

szereplő óraszámot, 

b) az OKJ-s szakképesítést nem nyújtó képzési kör esetén a szakmai programkövetelmények 

nyilvántartásában szereplő, a képzésre vonatkozó adatok megváltoznak, kivéve, ha kizárólag 

a programkövetelmény szakmacsoportba történő besorolása változik meg vagy a Magyar 

Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására kerül sor, 

c) nyelvi képzési kör esetén a nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő, a 

képzésre vonatkozó adatok megváltoznak. 

A felnőttképzést folytató intézmény az engedélyében szereplő képzés képzési programját – a 

jogszabályi előírások betartásával – bármely képzési körben módosíthatja. 

A képzési program módosítása esetén a felnőttképzést folytató intézménynek el kell 

végeztetnie a módosított képzési programnak – a képzési program egészeére vonatkozó 

szabályok szerinti – előzetes minősítését. 

 

3.6.8.4. A felnőttképzési szerződés 

A felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt – a polgári jog 

általános szabályai szerint – felnőttképzési szerződést köt. 

A felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni. Tartalmaznia kell: 

a) a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő 

megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, 

b) a képzési csoport 

ba) képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját, 

bb) haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését, 

bc) képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat, figyelembe véve az 

előzetesen megszerzett tudás beszámítását, 

c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését, 
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d) a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, 

a vizsgára történő bocsátás feltételeit, 

e) az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett 

hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevőt érintő 

következményeket, 

f) a gyakorlati képzés helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a felnőtt számára a gyakorlati 

foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat, 

g) a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ szerinti szakképesítés, illetve nyelvi képzés 

esetén az előírt vagy javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezését, 

h) a képzési díj – külön a vizsgaszervező intézmény által megjelölt vizsgadíj és az 

esetlegesen szükséges javítóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe 

véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a 

képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését, 

i) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint 

történő feltüntetését, 

j) a képzésben részt vevő felnőtt, illetve a felnőttképzést folytató intézmény 

szerződésszegésének következményeit. 

Tanköteles tanulóval OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre, nem 

köthető szerződés. 

 

3.6.8.5. Minőségbiztosítási rendszer 

Célja, hogy az intézmény, képzési tevékenysége minőségét folyamatosan javítsa. A 

minőségbiztosítási rendszernek meg kell felelnie a miniszteri rendeletben meghatározott 

minőségbiztosítási keretrendszerbe foglaltaknak. Az intézmény minőségbiztosítási 

rendszerének tartalmaznia kell, hogy kétévenként legalább egyszer elvégezteti az intézmény 

tevékenységének külső értékelését. 

A minőségcélokat képzésenként és indokolással ellátva a következő szempontok szerint kell 

meghatározni: 

a) OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves 

átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, a kérelem benyújtásának évét (a 

továbbiakban: tárgyév) megelőző, az NMH honlapján nyilvánosságra hozott adatokhoz 

(induló képzési létszám, a képzésbe időközben bekapcsolódók létszáma, a képzésből 
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kimaradtak létszáma, a vizsgára bocsátottak létszáma, a vizsgán megjelentek létszáma, a 

sikeresen vizsgázók létszáma, az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók 

átlageredménye, a képzésben részt vevők elégedettség-mérése) viszonyítva, 

b) az a) pont szerinti képzések esetén a tárgyévben folyamatban lévő és a tárgyévet követő 

évben befejezésre kerülő, valamint a tárgyévet követő évben megvalósításra kerülő képzések 

becsült lemorzsolódási aránya a tárgyévet megelőző évi statisztikai célú adatszolgáltatásban 

foglaltak figyelembevételével számított, e képzésekre vonatkozó adatokhoz viszonyítva, és 

c) a tárgyévet követő évre tervezett képzések elégedettségmérésének évi átlageredményére 

vonatkozó célkitűzés. 

 

Az intézmény az engedélyezett képzéseinek folytatásáról a hatóság részére 

a) a felnőttképzést folytató intézmény megnevezésére, székhelyére, az engedély 

megszerzésének időpontjára és számára, 

b) a képzés megnevezésére, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén 

a szakképesítés azonosító számára és megnevezésére, 

c) a képzési csoport 

ca) képzésének első képzési napjára, 

cb) haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti 

ütemezésére, 

cc) képzése befejezésének tervezett időpontjára, 

cd) résztvevőinek számára, 

d) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölésére, 

e) a képzésben résztvevők elégedettség-mérésére 

vonatkozó adatokat szolgáltat elektronikus úton. 

 

3.6.8.6. Dokumentáció 

A felnőttképzési tevékenység során, azzal összefüggésben a következő dokumentumokat kell 

vezetni, nyilvántartani és – a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében 

– öt évig megőriznie: 

a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt 

vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton 

folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat, 
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b) a képzésben részt vevő felnőtt kezelt személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez 

és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a 

felnőttképzést folytató intézmény által hitelesített másolatait, 

c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti 

megvalósítását igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló 

haladási naplót, 

d) a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését 

igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát vagy a felnőttképzést folytató 

intézmény vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti 

példányát, 

e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló 

szerződések eredeti példányát, 

f) az OSAP szerint előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap 

eredeti példányát, 

g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat. 

 

3.6.8.7. A személyes és különleges adatok kezelése 

A felnőttképzést folytató intézmények az alábbi adatokat tartják nyilván és kezelik: 

a) a képzésben résztvevő 

• nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, 

lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár 

Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, 

okmány megnevezését és számát, 

• szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát a 

tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő személy esetén, 

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő 

• iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, 

• képzésbe történő felvételével, 

• tanulmányainak értékelésével és minősítésével, 

• a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a 

vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak, 

c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét. 
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3.6.8.8. Elégedettség mérése 

A képzések befejezésekor – támogatott képzések esetén – a támogatást nyújtó bevonásával el 

kell végeznie az intézménynek a képzésben részt vevők elégedettségének a felmérését, és a 

korábban említettek szerint kell megőrizni a dokumentumait.  

 

A kormányrendelet melléklete meghatározza az elégedettségmérés alkalmazandó kérdéseit: 

1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? 

(oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, 

higiénia stb.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő 

tevékenységével? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(A kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség 

mértékének növekedését jelzi.) 
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3.6.8.9. Tájékoztatás 

A felnőttképzést végző intézményt elsősorban a képzésben részt vevők és képzésben 

részvételt tervező személyek áll fenn tájékoztatási kötelezettsége, mely összességében 

minden lényeges információra kiterjed. A jogszabályok több cselekményt tesznek kötelezővé 

a tájékoztatásban. 

Az intézmény köteles 

a) az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási 

számát a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a 

képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan használni, arról ügyfeleit 

tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében 

szerepeltetni, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszteni, 

b) a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz 

való hozzáférést az ügyfelek, valamint az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai 

képzések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerinti szakképesítésért felelős 

miniszter részére folyamatosan biztosítani. 

 

3.6.8.10. Ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer 

A fogyasztóvédelmi elvárások nyomán került be a felnőttképzésbe, mint visszterhes 

szolgáltatás minőségi színvonalának védelmére az ügyfélszolgálati és panaszkezelési 

rendszer fenntartásának kötelme. Az intézménynek belső szabályzatban kell rögzítenie a 

szolgáltatásaival kapcsolatban hozzáfordulók tájékoztatásának, saját működésével 

kapcsolatos információk gyors egyszerű és hatékony megismerésének lehetőségeit, 

módozatait. 

 

3.6.8.11. Új szakmai programkövetelmények bevezetése 

Felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot 

bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni 

vállalkozó benyújthat – kizárólag elektronikus formában – a nyilvántartást vezető szervhez. 

A javaslatnak tartalmaznia kell 

a) a szakmai programkövetelmény megnevezését és annak az OKJ-ban szereplő 

szakmacsoportnak a megjelölését, amelybe a programkövetelmény besorolható, valamint a 

programkövetelménynek az Európai Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar 
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Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására és besorolására vonatkozó 

megjelölését, 

b) a szakmai végzettség jellegétől függően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 

kompetenciákat, az iskolai és a szakmai előképzettséget, az egészségügyi alkalmassági 

követelményeket, valamint az előírt gyakorlatot, 

c) a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid 

leírását, 

d) a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális 

és maximális óraszámát, 

e) a szakmai követelmények leírását, 

f) a szakmai végzettség jellegétől függően az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát, 

g) a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit. 

 

3.6.8.12. A felnőttképzés állami támogatásának alapvető törvényi szabályai 

A felnőttképzés jogszabályi környezete jellemzően az állam által támogatott képzésekre 

terjed ki. A támogatások néhány alapvető jellemvonására ezért szükséges utalást tenni. 

A felnőttképzés támogatásának forrásai: 

a) a központi költségvetés, 

b) európai uniós források, 

c) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 

szerinti szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját 

dolgozói képzésére elszámolható része. 

A forrásokból támogatott képzést bonyolító szervezet – amennyiben az nem a felnőttképzést 

folytató intézmény – a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását és a 

támogatást nyújtó szervezet nevét a felnőttképzést folytató intézménnyel közölni. 

 

A felsorolt források terhére támogatás nyújtható annak a nem magyar állampolgárnak is, aki 

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogát Magyarországon gyakorolja, 

b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 

alá tartozik és bevándorolt, letelepedett, befogadott, hontalan vagy 
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c) a menedékjogról szóló törvény alapján menekült, oltalmazott vagy menedékes jogállású. 

Az állam a fogyatékos felnőttek képzéséhez a költségvetési törvényben meghatározott 

mértékű normatív támogatást nyújthat. Ennek keretében a fogyatékos felnőttek számára – a 

költségvetésben meghatározott előirányzat mértékéig, a felnőttképzési normatív támogatás 

részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek és a támogatási 

igények kielégítésére meghatározott sorrend szerint – díjmentesen biztosítja a 

felnőttképzésben való részvételt. 

Amennyiben a támogatott képzésben részt vevő és ezt követően sikeres vizsgát tevő 

fogyatékos felnőttek száma nem éri el a felnőttképzési normatív támogatás részletes 

szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott mértéket, úgy a felnőttképzést folytató 

intézmény az e kormányrendeletben meghatározottak szerint a támogatás visszafizetésére 

köteles. 

Fogyatékos felnőtt egyidejűleg egy támogatott képzésben vehet részt, és három naptári év 

alatt legfeljebb két képzéséhez nyújtható felnőttképzési normatív támogatás. 
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3.7. Innovatív, vidéki, egyházi fenntartású, mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
felsőoktatási kar/szakok létesítéséhez társuló kutatási, fejlesztési, innovációs 
és szaktanácsadási tevékenységek, tervek, térség-és gazdaságfejlesztési 
elképzelések 

 

3.7.1. Szaktanácsadási tevékenység 

Gál Ferenc Főiskola szaktanácsadási tevékenységét a Térségfejlesztő Innováció Központ 

látja el, mely a szakmai tudásközpontot jelentő főiskola és a gyakorlati élet szereplői közötti 

összekötő kapocs szerepét tölti be. Tevékenységi körében két egymáshoz szorosan 

kapcsolódó profilt integrál, a szaktanácsadási/vidékfejlesztési és a (felnőtt)oktatási 

feladatokat. A feladatok végrehajtásában együttműködik külső szervezetekkel és 

magánszemélyekkel is. 

 

Főbb tevékenységek:  

 

• Rendezvények szervezése (pl. mérnöktalálkozók, kerekasztal beszélgetések a 

vidékfejlesztés szereplőivel) 

• Vidékfejlesztési szakmai fórumokon való részvétel 

• Pályázatírási, pályázatkezelési tanácsadás gazdák részére 

• Aktív sajtó kapcsolat ápolása 

• Szakmai kiadványok terjesztése 

 

3.7.1.1. Szakmai Szaktanácsadó Központ 

Az intézmény 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. 
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16. kép: Szakmai Szaktanácsadási Központ elismerő oklevél (2012) 
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17. kép: Díjátadó ünnepség Vajdahunyad vára (2012) 
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Az intézmény a támogatott szaktanácsadási tevékenységekhez a következő szakterülete(ke)n 

biztosít ingyenes 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 

 

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 

 

30. táblázat: Évente tervezett szakmai rendezvények (téma, időpont, helyszín) 
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Szakterület Név Cím Levelezési cím e-mail telefon Ügyfélfogadás 
időpontja 

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: 62-425-738/180 
 

hétköznap 
 8:00-16:00 

Termékfeldolgozás,  
szántóföldi 
növénytermesztés, 
kertészet, vidéki 
örökség és értéktár, 
állattenyésztés, 
innováció, 
térségfejlesztés,, 

Dr. 
Barancsi 
Ágnes 

5400 Mezőtúr, 
Petőfi tér 1. 

5400 Mezőtúr, 
Petőfi tér 1. 

jnszmegye@nakvi.hu Mobil:  
06-30-359-7435  
Tel: 56-551-000 

hétköznap 
 8:00-16:00 

Oktatás Dr. 
Dávidházy 
Gábor 

5400 Mezőtúr, 
Petőfi tér 1. 

5400 Mezőtúr, 
Petőfi tér 1. 

davidhazy@gff-
mezotur.hu 

Mobil:  
06-20-353-8133  
Tel: 56-551-000 

hétköznap 
 8:00-16:00 

 

 

31. táblázat: A szakmai információkat szolgáltató személy(ek) elérhetősége: 
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3.7.1.2. MNVH információs pont 

A Gál Ferenc Főiskola mezőtúri oktatási centruma a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat Jász-

Nagykun-Szolnok megyei nyilvános információs pontjaként működik 2013. február 1-jétől 

2014. december 31-ig. 

 

Az információs pont feladatai: 

• az MNVH tevékenységének területi szintű kiterjesztése és elmélyítése, a közvetlen 

hálózatépítés hatékonyságának növelése, az MNVH 2013-2014. évi Cselekvési 

Tervének operatív támogatása.  

• 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 
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kidolgozott módszertan szerint), közreműködés a regionális tervezői munkacsoport 

munkájában, 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. 

 

Az MNVH hálózat szakmai támogatói 

 
MNVH elnökségi tagok 
 

IFJ. HUBAI IMRE 

Agráros családból származik, édesanyja és édesapja 

növényvédő szak- és agrármérnökök. A Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Karcagon született és él a mai napig. Repülőgép-

szerelőből, repülőtiszti hallgatóból gazdálkodó család tagjaként 

lett egy országos jelentőséggel bíró biogazdaság egyik vezetője 

és egy bioszálloda tulajdonosa. Mára sikeres, önálló 

vállalkozást vezet: családtagjaival együtt övé Magyarország 

egyetlen négycsillagos bioszállodája, valamint négy biobolttal és egy biopékséggel is 

büszkélkedhet. A családi gazdaság Berekfürdőn működik, eleinte zöldség- és primőr áruk 

termesztésével foglalkoztak. Néhány év alatt növénytermesztéssel és haszonállatok tartásával, 

tenyésztésével, és dísznövény-kertészeti vállalkozással bővült a profiljuk.  
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Céljuk a több ezer állat tenyésztésével és a növénytermesztéssel egy biodinamikus 

gazdálkodási egység megteremtése volt. Kiemelt jelentőséggel segíti a vidéki hagyományok 

és termékek megismertetését, illetve a kézművesek és iparosok boldogulásának elősegítését. 

Jól ismeri a kis településeken élő emberek életét, s miután bejárta Európát, személyesen is 

megtapasztalta a nyugati gazdaságok működését, egyben az uniós előírásokat. 

Rendezvényeket szervez, bevételi és bemutatkozási lehetőséget kínál gazdáknak, 

vállalkozóknak, kézműveseknek és hagyományőrzőknek. Ő hívta életre a karcagi Nimród-

bionapokat, a Karcagi Böllér- és Házi pálinka versenyt, vagy a helyi Szent György-, Szent 

Mihály- és Szent Miklós- napi sokadalmakat. Szeretné összefogni a helyi hagyományőrzőket, 

iparosokat, a környék lakosságát, és egyben piacot teremteni a kézműveseknek.  

 

DR. TÓTH ALBERT 

Az értékek és hagyományok védelmét, megismertetését, ápolását 

tartja egyik legfontosabb küldetésének a főiskolai tanárként, 

tájökológusként tevékenykedő emeritus professor. A 

munkásságáért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel is 

megjutalmazott elnökségi tag kiemelkedő eredményeket ért el a 

hazai tájak védelmében. Húsz éve tagja a „Természet-BÚVÁR” 

című magazin szerkesztőségi bizottságának, tanít a Szent István 

Egyetem doktori iskolájában, tagja a Magyar Tudományos Akadémia Természetvédelmi és 

Konzervációbiológiai bizottságának, életre hívója, és azóta is versenyfelelőse a két évtizedes 

múltra visszatekintő Kaán Károly- és Herman Ottó országos természetismeret- és biológiai 

versenynek. Ő vezeti a Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábort, valamint megalapította a 

Jermy Gusztáv, a Less Nándor- és a Boros Ádám-díjat. Alföldi születésű, tősgyökeres 

nagykunságinak vallja magát így nem is annyira meglepő, hogy hosszú évek óta Alföld-

kutatással foglalkozik, kiemelkedő figyelmet fordítva a Hortobágyra, a Nagykunságra, a 

Hajdúságra és a Nagy-Sárrétre. Tóth Albert országgyűlési képviselői munkássága idején 

meggyőző többséggel fogadtatta el a parlamenttel az Alföld-program néven ismert átfogó 

Alföld védelmi és fejlesztési tervet. Kiemelkedő eredményei között szerepel továbbá az is, 

hogy 1984-ben közbenjárásának köszönhetően védett területté nyilvánították az Ecseg-

pusztát, majd elkészítette a Körös-Maros Nemzeti Park létesítésének megalapozó 

koncepcióját. Rendszeresen publikál, már több mint százötven cikke jelent meg. Írásainak 

döntő hányada az Alföld – szűkebb értelemben véve a Közép-Tiszavölgy, a Hortobágy és a 

Nagykunság – vidékére koncentrálódik.  
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Fontos feladatának és küldetésének tartja az értékek és hagyományok védelmét, 

megismertetését, ápolását, a kunhalomkutatást pedig egyenesen országos prioritású ügynek 

tekinti. Tudományos szakmai tevékenységeiért, aktív munkásságáért megkapta a 

Nagykunságért-díjat, a Pro Regione-Alföld-díjat, a Pro Regio-díjat, a Pro Natura-díjat, 

valamint 2004-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. 

 

MNVH elnökségi tagok 
 

Név Szervezet neve Város 

Bozzayné Andrási 

Erika  

Agrárinnovációs Műhely 

Egyesület 
Karcag 

Csörgő Anett Tájgazdálkodási mérnök Túrkeve 

Garai Katalin Karcag Város Önkormányzata Karcag 

Kovácsné Kerekes 

Katalin  
Magyarnóta és dal Alapítvány Karcag 

Ladányi Sándor Lasa-Agrokultúra Kft. Törökszentmiklós 

Magyar András 
Ördögszekér Környezetvédelmi 

Oktatóközpont 
Tiszapüspöki 

Posztós Gabriella  
Tisza-tavi Turizmusfejlesztéső 

Közhasznú Egyesület 
Tiszafüred 

 
32. táblázat: MNVH tanácstagok Jász-Nagykun-Szolnok megyében (2014) 

 

MNVH megyei referens 
 
DR. BARANCSI ÁGNES 

Agrármérnökként, vidékfejlesztőként fő feladatának 

tekinti elősegíteni a vidéken élők társadalmi-

gazdasági fejlődését, felzárkóztatását, valamint a 

vidéki hagyományokra épülő rendezvények sikeres 

lebonyolításához szükséges, technikai segítség 

nyújtásához igényelhető támogatási források 

hatékony felhasználását.  
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Pályafutását az Alföldi Malomipari Zrt-nél kezdte Laboránsként, minőségügyi megbízottként, 

majd oktatóként folyatta a Szolnoki Főiskolán. Jelenleg a Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő 

Innovációs Központjának vezetője. Tagja az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar 

Nemzeti Bizottság Élelmiszer Szakbizottságának, a MTA Agrártudományok osztálya, 

Élelmiszertudományi Komplex Bizottság köztestületének és az Észak-Alföld Regionális 

Fejlesztési és Innováció Ügynökség Nonprofit Kft. szakértői teamjének. 

 

3.7.2. Kutatási – fejlesztési - innovációs tevékenység 

 

A Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő Innovációs Központja az alábbi vidékfejlesztési 

kutatási portfólióval, ismérvekkel rendelkezik: 

 

3.7.2.1. Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és 
hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

 

Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület 

Postacím: 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. u.49. 

Kapcsolattartó személy: 

 

Kiss Mária elnök 

70-431-5843, 

www.tiszamentikozosseg.hu 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 

Postacím: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2 

Kapcsolattartó személy: 

 

Szűcs Lajos elnök 

70-3829-790, www.jkhk.hu 

Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 

Postacím: 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Kapcsolattartó személy: 

 

Vida Tamás elnök 

06-20-382-5442, www.nkve.hu 

 

33. táblázat: Az együttműködésben résztvevő Helyi Akció Csoportok 
 

Cél, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Leader Helyi Akciócsoportok bevonásával a helyi 

erőforrásokon, szükségelteken alapuló termékek, szolgáltatások feltérképezése, a legjobb 

gyakorlatok kiválasztása, bemutatása, terjesztése direkt módon helyi, járási és megyei szinten, 
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valamint szélesebb körben honlapon és kiadványban. A jó gyakorlatok terjesztésének 

fókuszában a gyermek- és fiatal korosztály áll, emellett horizontális szempontként megjelenik 

a nők szerepvállalásának hangsúlya és erősítése is. 

 

Konkrét célok:  

a. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén működő Leader Helyi Akciócsoportok közötti 

együttműködés erősítése, fejlesztése, illetve a program tématerületét érintő 

együttműködési formák és módszerek gazdagítása. A helyi kis- és középvállalkozások, 

szolgáltatások között a jó gyakorlatok megismertetésével új partnerségi kapcsolatok 

kialakítása és a hálózati kapcsolatok bővítése. 

b. A helyi szükségletekre, erőforrásokra építő, helyi szereplők által működtetett kis- és 

középvállalkozások, szolgáltatások lehető legteljesebb körű feltárása, a legjobb 

gyakorlatok meghatározása, kiválasztása, a kutatás szempontrendszerének 

meghatározása, az eredmények széles körű terjesztése elsősorban start up programok 

által. Közvetett cél a helyi vállalkozások, szolgáltatások helyben tartása, a 

mintagazdaságok/jó gyakorlatok prezentálása, terjesztése által.  

c. Mind a kutatási programmal, mind az együttműködéssel megcélozni, hogy a helyi 

szolgáltatások, termékek a lokális szinten – különösen a fiatal- és gyermek korosztály 

körében – váljanak ismertté. Ezen korosztály bevonásával a családok elérése, és 

számukra olyan modellek közvetítése, melyek ösztönzik a helyben maradást, csökkentik 

az elvándorlási kedvet, növeli a vidék megtartó erejét. 

d. Női szerepvállalás előmozdítása, a nők vállalkozói kompetenciáit erősítő 

programelemek kialakítása 

 
Tevékenységek, projekt felépítése, egymásra épülés: 

a. A partnerségben közreműködő Leader Helyi Akciócsoportok és a projekt 

megvalósításában résztvevők közös workshop-jai: nyitó, program közbeni értékelő és 

záró. A nyitó workshop-on kerül bemutatásra a program célja, folyamata, illetve a 

felelősségi körök és a feladatok meghatározása (koordináló szervezet, érintett HACS 

szervezetek). 

b. Honlap készítés folyamatos adatfeltöltéssel (koordináló szervezet).  

c. Alapozó kutatás: koncepció kidolgozása, majd adat- és információgyűjtés módszerével 

a helyi, elsősorban fiatalok, illetve nők által irányított vállalkozások, a helyi 
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szolgáltatások és a képzési szükségletek feltérképezése a Helyi Akciócsoportok 

területén (koordináló szervezet). 

d. Kutatás: koncepció kidolgozása, majd a jó gyakorlat kiválasztási kritériumainak 

meghatározása, azon helyi szervezeti/vállalkozói kör kiválasztása, melyek a kutatási 

program következő fázisában részt vesznek, továbbá a kutatás szempontrendszerének 

kiválasztása, jó gyakorlatok leírása (koordináló szervezet,).  

e. A kutatási program összegzése, javaslatok kidolgozása a minél szélesebb körű 

bemutatáshoz. Oktatófilmek, színes fotók készítése (koordináló szervezet,). 

f. Tananyagfejlesztés: oktatási, képzési struktúra, rövid kurzusú oktatási potenciál, tudás 

transzfer kialakítása, ill. képzések lebonyolítása (koordináló szervezet) .Rendezvények 

szervezése (pl. táborok, üzemlátogatás, iskolanapok, közösségi szolgálat fórumai, erdei 

iskolák). A képzések térítésmentesek, elsősorban az ifjúsági korosztálynak szólnak, a 

helyi vállalkozások/szolgáltatások bevonásával zajlanak (koordináló szervezet, érintett 

HACS szervezetek). 

g. Kiadvány készítése (koordináló szervezet), a jó gyakorlatok bemutatása a helyi, TV-

kben, újságokban (koordináló szervezet, érintett HACS szervezetek).  

h. Laptop beszerzése a koordináló szervezet részére a honlap készítéshez, adatok 

gyűjtéséhez, kezeléshez, a térkép és hálózat kialakításhoz. Laptop, projektor, 

vetítővászon, flip chart tábla+kiegészítők, fényképezőgép és kézi kamera beszerzése 

(koordináló szervezet). 

 

3.7.2.2. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyavilág állapotának komplex helyzetfeltáró 
felmérése 

 

A komplex helyzetfeltáró felmérés célja: az érintett tanyás külterületek átfogó feltérképezése, 

az adott településhez tartozó tanyák állapotának, az ott lakók életkörülményeinek, a tanyai 

családi gazdálkodás sajátos értékeinek felmérése. További célként fogalmazódik meg, hogy a 

megyében az esetlegesen eddig végzett csekély számú, főként néprajzi, illetve szociológiai - 

kutatási eredményeket is alapul véve átfogó adatbázist, összefoglaló tanulmányt készítsünk. 

Reményeink szerint, munkánk nagyban hozzájárulhat a tanyai gazdálkodás sajátos értékeinek 

megmentéséhez, a tanyai életmód hátrányainak csökkentéséhez, a tanyán élő generációk 

nemzedékről nemzedékre szálló hagyományainak megőrzéshez, a gazdálkodásban 

megszerzett és felhalmozott tudás anyagfeltárásához és a biodiverzitás gazdagságához. 
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Terveink szerint, az összes érintett, 78 település külterületének közel 80%-át szeretnénk 

felmérni. Jelenleg a megyében található tanyák épületei erősen leromlott állapotban vannak, 

infrastruktúrájuk fejletlen, számos tanyán máig sincs közmű (gáz, víz, villany). Külterületi 

elhelyezkedésük miatt többségük nehezen. télen és csapadékos időjárás esetén szinte 

egyáltalán nem . érhető el. Mindezt tovább tetőzi a vidék egészére jellemző szociális 

feszültségekből, megélhetési nehézségekből adódó közbiztonsági problémák súlyosbodása, 

melyek a megyei tanyavilágot kiemelten fenyegetik. Az elvándorlás és a demográfiai válság 

miatt a tanyán élők között jelentősen megnőtt a szociális segítségre szorulók (idősek, betegek, 

szegények,) aránya, lecsökken a fiatalok száma. A tanyagazdák tőkéje kevés, 

eszközellátottságuk korszerűtlen, termelési-piaci integrációjuk minimális. A fejlesztés 

célcsoportjait vizsgálva kb. 2500 tanyát és 5600 fő tanyai lakost érint a felmérés. 

 

• Fejlesztésben részt vevő járások száma: 9 
 

• Fejlesztésben részt vevő települések száma: 78  
 

 

• Fejlesztésben részt vevő partnerek: 
 

Partner neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális 
Szellemi Forrásközpont 
Település: Szolnok 
Szerepe: adatgyűjtés, értékelés, szakmai felmérés 
 
Partner neve: Mezőtúr Városi Önkormányzat 
Település: Mezőtúr 
Szerepe: adat szolgáltató 
 
Partner neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
Település: Szolnok 
Szerepe: adat szolgáltató 
 
Partner neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Település: Szolnok 
Szerepe: adat szolgáltató 
 
Partner neve: Partnerek adatai név, székhely, szerep 
Település: Szolnok 
Szerepe: adat szolgáltató 
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3.7.2.3. Mezőtúri bivaly projekt 

 
A projekt háttere 

Magyarországon a bivalytartás nem elterjedt tevékenység, mivel régóta védett állatként tartják 

számon. Főként nemzeti parkokban tartják és tenyésztik. Az Euroformazine olasz cég, 

kapcsolatainak köszönhetően szeretne Mezőtúron is létesíteni egy bivaly telepet. A projekt 

elindítását lapvetően két szempont indokolta: az egyik, hogy Olaszország, elsősorban az 

ország középső és déli része, az ágazat, a teleplétesítés és annak hasznosítása terén rendkívül 

nagy szaktudással rendelkezik; a másik, hogy Magyarország területének ökológiai 

tulajdonságai, valamint a külterjes művelésre való alkalmassága az ágazat fejlesztése 

szempontjából kiváló lehetőséget nyújtanak. A kezdeményezés célja, egy bivaly tenyészettel 

foglalkozó etikus istálló létrehozása rendkívül alaposan kiválasztott egyedek Olaszországból 

történő importálása révén. A munkatársak közötti kölcsönös megbecsülésre és az ideális 

környezeti feltételekre alapozott pozitív együttműködés a Mezőtúri Önkormányzatnál lelt 

szintézisre.  

 

A pályázat az etikus istálló megvalósításán túl egy sajtüzem létrehozását is tervezi. Különös 

figyelmet fordítanak a vidéki térségek környezeti körülményeinek megóvására a védett 

növények taposási kárának elhárítása, az etikus istálló építészeti terveiben jelen lévő 

nagymértékű környezetkímélő technológiai innováció és nem utolsó sorban a tenyészetben 

felhalmozódó biomassza trágyaként történő hasznosítására és újrahasznosítására irányuló terv 

révén. 

A kezdeményezés, a speciális gyártási ciklus bevezetésén túl egy működőképes modell 

megvalósítását indítványozza, mely az európai szaktudás átadására és az eltérő környezetben 

megismételhető hasznosíthatóság legmagasabb szintű uniformizálására irányul. 

A projektet Mezőtúr városának körülményeire szabták. A környezeti feltételek, különösen a 

Közép-magyarországi nagy síkságon, kedvezőek a tejtermelő bivaly tenyésztéséhez. Ezek a 

területek folyó és holt vízben, néhol pangó vízbe gazdag területek. A növénytermesztés, 

vetésszerkezet jól összeegyeztethető a bivalyok fő táplálékaival (kukorica, széna és hasonlók). 

A téli időszak hőmérséklete az állattartás szempontjából nem kritikus. A 17.000 fő lakosú 

Mezőtúr városa a magyarországi nagy Alföld központjában helyezkedik el, történelmi 

hagyományú mezőgazdasággal és kultúrával rendelkezik. Logisztikai szempontból megfelelő 

az elhelyezkedése ahhoz, hogy jelentős termelési és kereskedelmi szerepet töltsön be az 

innovatív technológiával megvalósuló bivalytenyésztő etikus istálló megvalósítására irányuló 
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projektben. A kialakítás helye a Mezőtúr, Gyomaendrőd határvonalában található Körös-

Maros Nemzeti Park területén lenne, illetve a Mezőtúr Város Önkormányzata közigazgatási 

területének egy részén. 

Ezenkívül alapvető fontosságú egy olyan beszállítói kör érvényre juttatása, mely lehetővé 

teszi az agrárvállalkozások versenyképességének növelését és ezáltal munkahelyek 

teremtését, a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést, a projekthez közvetlenül kapcsolódó és 

azzal összefüggő szolgáltatások megteremtését, illetve fejlesztését. 

A Gál Ferenc Főiskola, mint képző hely kapcsolódna a projektbe. 

 

3.7.3. Tervek, térség-és gazdaságfejlesztési elképzelések 

 
Mezőtúr Város Településfejlesztési Koncepciója (2009-2029) 
Mezőtúr Város Önkormányzata Mezőtúr Város Településfejlesztési Koncepcióját 2009-ben 

készítette el. A célkitűzések között szerepel a felsőfokú képzés új stratégia mentén történő 

átalakítása, az oktatási/képzési stratégia kidolgozása, a felnőttképzést szolgáló fejlesztések 

ösztönzése. 

 

Mezőtúr Város befektetés-ösztönzési stratégiája és koncepciója (2012-2029) 

Átfogó cél: gazdasági-, infrastrukturális- és humán, oktatási potenciálok fejlesztésével és a 

foglalkoztatottság növelésével az életminőség javítása, a megtartó képesség feltételeinek 

megteremtése, a város hosszú távú versenyképességének fokozása  

 

Integrált Város Fejlesztési Stratégia 

Mezőtúr váljon erős hagyományokkal rendelkező, élhető, modern 21. századi mezővárossá, 

mely határozott helyi identitással rendelkező polgárai számára helyben biztosít megfelelő 

megélhetési lehetőségeket kiegyensúlyozott szerkezetű helyi gazdaságra támaszkodva, 

valamint versenyképes életfeltételeket – minőségi infrastruktúrát, közszolgáltatásokat, 

egészségügyi ellátást, oktatási, kulturális és sportlehetőségeket.  

 

Mezőtúr Város Települési Esélyegyenlőségi Programja (2011-2016) 

Mezőtúr Város Önkormányzata 2011-ben készítette el az esélyegyenlőség biztosítását célzó 

stratégiáját, amelyben részletesen megvizsgálták a város demográfiai adatait, a lakhatási 

viszonyokat, a közoktatást, valamint a szociális ellátást, az egészségügyet és a foglalkoztatást 

érintő kérdéseket és ezzel összefüggésben kerültek megfogalmazásra az esélyegyenlőségi 
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program céljai. Külön tematikus célként fogalmazza meg a leszakadó rétegek helyzetének 

javítását integrált módon valamint a helyi identitás, kultúra és helyi közösségek erősítését.  

 

Mezőtúr Város Önkormányzat Gazdasági Programja 

Az önkormányzat 2010-ben új gazdaságfejlesztési programot fogadott el, melynek 

kiindulópontját a polgármester 2010. október 13-án, a képviselő-testület alakuló ülésén 

elhangzott beszéde képezte. A dokumentum felsorolja mindazokat a konkrét területeket, 

melyeken előrelépésre van szükség Mezőtúr felvázolt jövőképének megvalósításához. Ilyen 

terület a nevelési, oktatási, közművelődési intézmény-hálózat fejlesztése. 

 

Települési Környezetvédelmi Program 

A dokumentum hangsúlyozza a hosszú távú célkitűzést, azaz a lakható, kiegyensúlyozott és 

fejlődő jövőképpel bíró Mezőtúr megvalósítását. Mindez azonban elképzelhetetlen megfelelő 

környezetminőség, az élet- és munkakörülmények biztosítása, fejlesztése és a 

környezetbiztonság javítása nélkül. Fontos ezen felül az egyedülálló természeti adottságok 

környezetbarát és fenntartható hasznosítása, és ennek megfelelően az erőforrások és értékek 

megőrzése. A Környezetvédelmi program kiemeli továbbá a fenntartható terület és Integrált 

Városfejlesztési Stratégia – Mezőtúr földhasználat kialakításának szükségességét, a helyben 

termelés és feldolgozás fontosságát valamint a fogyasztás elősegítését. Ezen általános célok 

megvalósításához az alábbi akciótervek kapcsolódnak: 1. Környezettudatos szemlélet és 

gondolkodásmód megvalósítása. E körbe tartozik a környezetvédelmi kommunikáció 

fejlesztése, a környezeti információk elérhetővé tétele, a fenntarthatóság népszerűsítése, a 

média bevonása és a környezettudatos nevelés és oktatás erősítése a felsőoktatásban is. 

 
A Mezőtúri Kistérség 2004-ben készült Komplex stratégiai fejlesztési programja a térség 

fejlesztésének alábbi alappilléreit fogalmazza meg:  

 
• Adottságokra alapozott gazdaságfejlesztés,  

• Agrár- és vidékfejlesztés,  

• Humán erőforrások fejlesztése,  

• Környezetfejlesztés,  

• Együttműködések erősítése.  
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Ezek alapján átfogó célként a humán, gazdasági, infrastrukturális potenciálok fejlesztésével és 

a foglalkoztatottság növelésével az életminőség javítása, a kistérség hosszú távú 

versenyképességének növelése fogalmazódott meg.  

 

Az IVS készítésekor figyelembe vettük a kistérségi stratégia jelenleg még aktuális céljait, 

prioritásait, mindazokat a tényezőket, ahol az önkormányzat szerepe döntő és meghatározó.  

 

Kistérségi program 
 
A 2004-es fejlesztési stratégiai program  IVS  
Jövőkép:  
Élhető – Kiegyensúlyozott – Együttműködő 
kistérség  

Mezőtúr az Alföld közepén elhelyezkedő, 
erőteljes mezővárosi múlttal és hagyományokkal 
rendelkező, vonzó kisváros. A város gazdasága a 
javuló megközelíthetőség nyomán az ipari 
parkba betelepülő vállalkozásoknak, helyi 
mezőgazdasági termelőknek és élelmiszer-
feldolgozó üzemeknek, a kézművesipari 
hagyományokra épülő kisiparosoknak, a 
működő felsőoktatási intézménynek, és a 
városba látogató turisták növekvő számának 
köszönhetően újra prosperál, az aktivitási ráta 
magas, a foglalkoztatás stabil.  

Átfogó cél: Humán, gazdasági, infrastrukturális 
potenciálok fejlesztésével és a foglalkoztatottság 
növelésével az életminőség javítása, a kistérség 
hosszú távú versenyképességének növelése.  

Mezőtúr váljon erős hagyományokkal 
rendelkező, élhető, modern 21. századi 
mezővárossá, mely határozott helyi identitással 
rendelkező polgárai számára helyben biztosít 
megfelelő megélhetési lehetőségeket 
kiegyensúlyozott szerkezetű helyi gazdaságra 
támaszkodva, valamint versenyképes 
életfeltételeket – minőségi infrastruktúrát, 
közszolgáltatásokat, egészségügyi ellátást, 
oktatási, kulturális és sportlehetőségeket.  

1. Adottságokra alapozott gazdaságfejlesztés   Foglalkoztatás bővítése a település adottságaira 
építő diverzifikált gazdasági szerkezet 
kialakításával.  
 Kompakt városszerkezet és egységes, a helyi 
polgárok és a turisták számára egyaránt vonzó, 
funkciógazdag belváros kialakítása  

2. Agrár- és vidékfejlesztés   Foglalkoztatás bővítése a település adottságaira 
építő diverzifikált gazdasági szerkezet 
kialakításával  
 A külső befektetők vonzása és a városba érkező 
turisták számának növelése.  
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3. Humán erőforrások fejlesztése   A leszakadó rétegek helyzetének javítása 
integrált módon.  
 A szabadidős tevékenységek és az egészséges 
városi élet feltételeinek javítása.  

4. Környezetfejlesztés   Kompakt városszerkezet és egységes, a helyi 
polgárok és a turisták számára egyaránt vonzó, 
funkciógazdag belváros kialakítása  
 A város belső közlekedési szerkezetének 
fejlesztése, a környezetbarát mobilitás 
megteremtése.  

5. Együttműködések erősítése   A helyi identitás, kultúra és helyi közösségek 
erősítése.  

 

Nem beruházás jellegű önkormányzati tevékenységek 

 

Felnőtt szakképzés fejlesztése a városban  

A város munkaerő-piaci kínálatának bővítésében és a foglalkoztatási mutatók javításában 

fontos eszköz a jelenlegi, illetve potenciális munkavállalók át- és továbbképzése. A 

program főbb mutatói: 

 

Célcsoport 
 

• Versenyképtelen szakmával 

rendelkező felnőtt lakosság, 

szegregált területek érintett 

lakossága  

• Letelepedő vállalkozások 

az Ipari parkban  

• Helyi turisztikai, kiszolgáló 

és egyéb szolgáltatók  

 

Tevékenység 
 

• Új helyi felnőtt képzések 

kialakítása  

• Szolgáltató iparhoz 

kapcsolódó képzések 

indítása (pl. kertész, 

házvezetőnő, turista 

szállásadó)  

• Letelepedő ipari üzemek 

munkaerő-igénynek 

felmérése és a képzési 

kínálat ennek megfelelő 

átalakítása  

 

Projektgazda 
 

• Főiskola  

• Gimnázium  

• Szakképző központ  

• Magánképző cégek  
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3.8. Intézményfejlesztési terv részletes, kari vonatkozásai 

 

3.8.1. Szervezeti diagnózis 

 

A mezőtúri székhelyű Állami Felsőbb Leányiskolában 1897. szeptember 27-én kezdődött meg 

az oktatás. Ebből az intézményből alakult ki 1943-ban a Magyar Királyi Teleki Blanka 

Leánygimnázium, ahol 43 leánytanulóval indult meg a mezőgazdasági leány-középiskolai 

képzés. A háborús évek alatt az oktatás teljesen ellehetetlenedett. 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, így 1950-ben a leány középiskola mezőgazdasági 

technikummá alakult és Növénytermelési Mezőgazdasági Technikum néven 3 éves, majd 

1952-ben 4 éves képzési idővel levelező tagozaton indította el a mezőgazdasági 

gépésztechnikus és a gazdász képzést. Az intézet neve Mezőgazdasági Technikum 

Növénytermesztési és Gépészeti Tagozatra változott. Tantermeket és kollégiumi férőhelyet 

továbbra is a leánygimnázium biztosította a tanulóik számára. A nagyüzemek számának 

növekedése miatt egyre nagyobb igény mutatkozott a mezőgazdasági szakember képzése 

iránt. 1954-ben kezdődött a kétemeletes, 12 tantermes tanügyi épület építése (a jelenlegi 

oktatási centrum épülete). 1960-1972-ig felsőfokú mezőgazdasági gépésztechnikus képzés 

folyt az intézetben. A nagy múltú intézet 1972-1986-ig a Debreceni Agrártudományi 

Egyetemen Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai 1986-1999-ig a Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai, majd 2000-2005-ig a Tessedik 

Sámuel Főiskola (Szarvas) Mezőgazdasági Főiskolai Karaként tevékenykedett. 2006. január 

1-jétől a Szolnoki Főiskolával történt önkéntes integráció következtében a kar neve Szolnoki 

Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás lett. 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.  
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2010-ben a Szolnoki Főiskola költségmegtakarítási és működésracionalizálási célból 

megszüntette mezőtúri székhelyén a felsőoktatási képzést. A műszaki menedzser, 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, 

mezőgazdasági mérnök alapszakjain tanuló hallgatók elméleti képzését a szolnoki székelyű 

tiszaligeti Campusában kezdte meg. 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.  

 

A kor igényeihez is igazodó felsőoktatás, felnőttképzés kialakítása érdekében a főiskola 2011. 

december 1-jétől Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézetet, majd 2012. szeptember 1-től 

Térségfejlesztő Innovációs Központot hozott létre Mezőtúron. Az intézmény a jelenlegi 

hitéleti, szociális és pedagógus képzései mellett a Mezőtúr városában létesítendő 

multifunkcionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési leendő 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, új és újszerű képzéseket, 

programokat tervez megvalósítani és elsődlegesen a fenntartó filozófiájával is messzemenőkig 

egyező ökoszociális piacgazdaság eszméjét próbálja képviselni. 

 

A Térségfejlesztő Innováció Központ (melyben a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Információs Pont Irodája is), 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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A Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete 2012. február 1-től az 

alábbi felnőttképzési tevékenységeket indította el: 

 

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 

 

3.8.2. Infrastruktúra 

 

A mezőtúri oktatási centrum az alábbi oktatási infrastruktúrával rendelkezik (x. táblázat). 

 

Terület/ terem befogadó 
képesség (fő) Rendelkezésre álló infrastruktúra  

I. előadó terem össz. 120 fő iskolapadok, székek, tábla, 
vetítővászon, írásvetítő, fali TV 
projektor, laptop 

II.  előadó terem össz. 100 fő 
III.  előadó terem össz. 70 fő 
Földszinti 19-21, 58. szeminárium 
terem össz. 130 fő 
I. emeleti 3 szeminárium 
termek össz. 80 fő 
II.  emeleti szeminárium 
termek 40 fő 
III.  emeleti CAD laborok össz. 
60 fő. 

iskolapadok, székek, tábla, 
vetítővászon, írásvetítő, projektor, 
tanári laptop, össz. 60 db asztali 
számítógép, CAD tervező program 
csomag 

tornacsarnok össz. 700 fő+100 fő 
lelátón 

rendezvény esetén vetítővászon, 
projektor, laptop, hangosítás 

34. táblázat::t Oktatási infrastruktúra 
(Forrás: saját (2014)) 
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Tangazdaság 

A képzések beindításához szükséges gyakorlati hely biztosítása érdekében a Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet (NFA) intézkedést hajtott végre a 0615 hrsz-on nyilvántartott Peresi 

tangazdaság ügyében. Kezdeményezte a NFA és Szolnoki Főiskola közötti vagyonszerződés 

felmondását illetve a NFA és a Gál Ferenc Főiskola közötti vagyonszerződés megkötését. A 

mezőtúri felsőoktatás képzéséhez kötődő fejlődési célok megvalósításához feltétlenül 

szükséges a tanulmányi farm működtetése. 

 

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

Sárkányfoki-zugában található.  

 

18. kép: Sárkány foki zug 
 

Az ökológiai növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységével a gyakorlatorientált agrár, 

vidékfejlesztési és műszaki oktatás, kutatás megvalósításában játszik szerepet. A leendő 

hallgatók rutint szerezhetnek a napi munkafolyamatokban. A gazdaság gyakorlati bázisként 

funkcionálhat az un. hetesi és nyári szakmai gyakorlatok, továbbá a képzési profilhoz 

kapcsolódó kutatások számára.  

 

Növénytermesztési ágazat 

Szakterületek: vetés, tápanyagellátás, talajművelés, növényvédelem (gyomirtás, kórokozók, 

kártevők elleni védelem engedélyezett minimális szerhasználattal, mechanikai gyomirtás, 

integrált növényvédelem), öntözés, betakarítás. 
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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). 

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). 

 
 

19. kép: Furioso - North Star 
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20. kép: Juh hodály 

A főiskola célja, olyan mintagazdaság kialakítása, mely a helyi adottságokhoz igazodik, 

hosszútávon is fenntartható és tartósan képes a képzetlen és/vagy alulképzett munkaerő 

lekötésére, a teljes vertikumukat tekintve - az alapanyag előállításától az esetleges termék-

értékesítésig – és szociális célú szövetkezeti keretek működik.  

 
3.8.3. Gazdálkodás 

 

3.8.3.1. Pénzügyi háttér 

A Gál Ferenc Főiskola mezőtúri bázásának elsődleges bevételeit a projektekből megvalósuló 

fejlesztések adják.  

 

Projekt címe: Innovatív, egyházi fenntartású, multifunkcionális mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési felsőoktatási kar létesítésének koncepciója és komplex tanulmányterve 

Koordináló szervezet: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

Időtartam: 2012.09.01- 2013.01.31 

Elnyert támogatás: 2.500.000 Ft 

Teljes költségvetés: 2.920.000 Ft 

 

Projekt címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok 

feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

Jogcím: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti 

együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás 
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Időtartam: 2014.04.03- 2014.12.31. 

Elnyert támogatás: 24.342.847 Ft 

Teljes támogatás: 24.342.847 Ft 

 

Projekt címe: Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási 

rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi 

típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon. 

Pályázat azonosító: TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV 

 

Projekt címe: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyavilág állapotának komplex 

helyzetfeltáró felmérése 

Koordináló szervezet: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

Időtartam: 2013.11.05- 2014.04.30. 

Elnyert támogatás: 10.000.000 Ft 

 

Jövőbeni célként fogalmazódik meg a magánforrások bevonása, egyfelől a vállalati szférával 

kialakítandó együttműködések keretében vállalati termék bemutatási és használat-oktatási 

lehetőségek, oktatói és hallgatói támogatások rendszerének kiépítésével, másfelől a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet mögött kialakítandó, a működését és fejlesztését 

támogató alapítványi háttér kialakításával és magánadományok fogadásával. 

 

A pénzügyi rendszerhez szorosan kapcsolódik a minőségbiztosítási rendszer működtetése, 

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. 

• hallgatói vélemények és a közösségi fórumokon megjelenő vélemények, média-

megjelenések éves értékelése 

• pénzügyi tervezés és értékelés éves időszakokra. 
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3.8.3.2. Humán erőforrás háttér 

Az emberi erőforrás gazdálkodás kezelésére komplex humán erőforrás stratégiát alkalmaz a 

főiskola, amely a következő pontokat tartalmazza: 

 

• 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. 

 
A fentiek nyomán szükséges az oktatói követelményrendszert, a továbbképzésekben részt 

vevő oktatók és dolgozók támogatási feltételrendszerének kialakítása, amelynek részeként 

létre kell hozni a támogatás odaítélésének feltételrendszerét éppúgy, mint a támogatottakkal 

kötendő szerződésnek a vállalásokra és kötelezettségekre vonatkozó részleteit. Ugyancsak 

szükséges kialakítani 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. 

  



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

268 | oldal 
 

A humán erőforrás stratégiának figyelembe kell vennie, hogy a mezőtúri Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Intézet 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 létrehozása.  

 

3.8.4. Intézményfejlesztési terv 

 

Az intézményfejlesztési terv a Gál Ferenc Főiskola Vidék- és Térségfejlesztési Oktatási 

Centrum (továbbiakban centrum) létesítésének koncepciójában meghatározott legfontosabb 

szervezetfejlesztési feladatokat határozza meg. A tanulmány más fejezetei tartalmazzák a 

centrumot létrehozó szervezet bemutatását (életút, fő tevékenységek, működési jellemzők, 

szervezeti felépítés, stb.). 

 

Fejlesztési cél Az egyes célokhoz 
tartozó beavatkozás, 
tevékenység 

Az egyes beavatkozások 
szakmai tartalma, időtávja 

A beavatkozáshoz 
tartozó várt 
eredmények és az 
eredmények mérését 
szolgáló mutatók 
(indikátorok) 
meghatározása 

A centrum 
működtetésében 
szerepet vállaló 
belső és külső 
munkatársak, 
szakmai partnerek 
szemléletformálás
a, 
készségfejlesztése. 

1. Szervezetfejlesztő 
tréning 

1. A centrum küldetésének, 
jövőképének konkrét 
meghatározása és 
megismertetése. 

1. 1 db tréning 

2. Szervezetfejlesztő 
tréning 

2. A centrum 
működtetésében 
kulcsszerepet vállalók 
felkészítése, az 
együttműködés 
megerősítése 
képzésekkel. 

2. 2 db tréning 

3. Csapatépítő tréning 3. A centrum 
működtetésében 
kulcsszerepet vállalók 
csapatépítése, 
kommunikációs, 
konfliktuskezelési 
készségeinek fejlesztése. 

3. 1 db tréning 

Szabályozott 
működés, átlátható 
struktúra 
kialakítása 

1. Menedzsment 
eszközök 

1. A szervezeti felépítés és 
felelősség-megosztás 
tisztázása, az új struktúra 
véglegesítése és 
dokumentálása. 

1. SZMSZ 
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Fejlesztési cél Az egyes célokhoz 
tartozó beavatkozás, 
tevékenység 

Az egyes beavatkozások 
szakmai tartalma, időtávja 

A beavatkozáshoz 
tartozó várt 
eredmények és az 
eredmények mérését 
szolgáló mutatók 
(indikátorok) 
meghatározása 

2. Menedzsment 
eszközök 

2. Rugalmas szervezeti 
struktúra kialakítása, a 
centrum új képzéseinek 
és szolgáltatásainak 
beágyazása a szervezet 
egészébe. 

2. SZMSZ 

3. Team munka 3. Projektek és team-ek 
működtetése 

3. Legalább 3 db 
projekt indítása 1 
éven belül. 

4. Menedzsment 
eszközök 

4. Irányítási és 
koordinációs eszközök 
kialakítása, bevezetése. 

4. Legalább 2 db 
eszköz 

5. Team munka és 
menedzsment 
eszközök 

5. A szervezeti 
szabályzatok 
aktualizálása, 
megújítása, adaptálás a 
centrum működésére. 

5. Szabályzatok és 1 
db önértékelési 
dokumentum 

6. Team munka 6. A képzési programok 
folyamatainak 
szabályozása. 

6. 1 db minőségügyi 
dokumentum 

Képzés és 
szolgáltatás 
fejlesztés 

1. Team munka és 
menedzsment 
eszközök 

1. A képzési portfólió 
megalkotása, tematikák 
kidolgozása. 

1. Legalább 3 db 
képzés 
engedélyezése 1 
éven belül 

2. Team munka és 
menedzsment 
eszközök 

2. Új szolgáltatások 
meghatározása 

2. Legalább 2 új 
szolgáltatás 
bevezetése 1 éven 
belül 

3. Vevői elégedettség 
mérése 

3. Egyediség, a vevői 
igényekre reagálás 

3. Pozitív 
eredmények 
elérése 

A képzések és 
szolgáltatások 
feltételeinek 
biztosítása 

1. Menedzsment 
eszközök 

1. A centrum alkalmazotti, 
megbízotti körének 
kiválasztása (oktatók, 
szolgáltatók) 

1. Vállalkozói és 
munkaszerződések 

2. Menedzsment 
eszközök 

2. A képzésekhez és 
szolgáltatásokhoz 
szükséges speciális 
tárgyi és 
infokommunikációs 
eszközök biztosítása 

2. Beszerzések 

3. Team munka, 
szakértői tevékenység 
(szerkesztés, nyomda, 
stb.) 

3. A centrum működéséről 
papíralapú tájékoztatók, 
szórólapok, 
prospektusok, 
kiadványok készítése 

3. Legalább 4 db 
tájékoztató anyag 
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Fejlesztési cél Az egyes célokhoz 
tartozó beavatkozás, 
tevékenység 

Az egyes beavatkozások 
szakmai tartalma, időtávja 

A beavatkozáshoz 
tartozó várt 
eredmények és az 
eredmények mérését 
szolgáló mutatók 
(indikátorok) 
meghatározása 

4. Team munka, 
szakértői tevékenység 

4. Önálló honlap készítése 
a centrumról 

4. 1 db honlap 

Minőség és 
kiválóság 
folyamatos 
biztosítása, a 
minőségfejlesztés 
és szolgáltatások 
eredménymutatóin
ak, a centrum 
értékelési 
rendszerének 
kidolgozása 

1. Team munka, 
szakértői tevékenység 

1. A centrumra vonatkozó 
értékelési-mérési és 
ellenőrzési rendszer 
kidolgozása 

1. 1 db minőségügyi 
dokumentum 

2. Team munka, 
szakértői tevékenység 

2. A centrum képzéseire és 
szolgáltatásaira 
vonatkozó eredmény 
indikátorok kidolgozása 

2. 1 db önértékelési 
dokumentum 

3. Menedzsment 
eszközök 

3. A szervezetfejlesztést 
szolgáló beavatkozások 
tudatos tervezése 

3. 2 db beavatkozás 

Általános 
kommunikációs 
tevékenységek 
fejlesztése 

1. Szervező 
tevékenység 

1. A centrum külső 
kommunikációs 
gyakorlatának 
kialakítása a forprofit, 
nonprofit, 
önkormányzati szférával 
való együttműködés 
erősítése. 

1. 4 db rendezvény 1 
éven belül 

2. Menedzsment 
eszközök 

2. Intenzív belső 
kommunikáció 
biztosítása, a 
kommunikációs 
csatornák folyamatos 
fejlesztése. 

2. Legalább 2 db 
beavatkozás 

3. Szervező 
tevékenység 

3. A szervezeti egységek 
közötti szakmai 
programok szervezése. 

3. Legalább 2 db 
program 1 éven 
belül 

PR- és marketing 
munka fejlesztése 

1. Team munka, 
szakértői tevékenység 

1. A képzési és 
szolgáltatási kínálat 
észlelhető módon való 
megkülönböztetése a 
versenytársakétól 

1. Honlap és 
papíralapú 
tájékoztató 
anyagok 

2. Team munka és 
kutatói tevékenység 

2. A képzési és 
szolgáltatási piac 
időszakos elemzése 

2. A képzési 
portfólió 
aktualizálása 

Általános 
infrastrukturális és 
műszaki 
fejlesztések 

1. Team munka, 
szakértői 
tevékenység, pályázat 
benyújtása 

1. A centrum épületének 
korszerűsítése 

1. 1 db beadott 
pályázat 

2. Team munka, 
szakértői 
tevékenység, pályázat 
benyújtása 

2. Infokummunikációs 
rendszer fejlesztése 

2. 1 db beadott 
pályázat 
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Fejlesztési cél Az egyes célokhoz 
tartozó beavatkozás, 
tevékenység 

Az egyes beavatkozások 
szakmai tartalma, időtávja 

A beavatkozáshoz 
tartozó várt 
eredmények és az 
eredmények mérését 
szolgáló mutatók 
(indikátorok) 
meghatározása 

3. Team munka, 
szakértői 
tevékenység, pályázat 
benyújtása 

3. Környezettudatos 
beruházások 

3. 1 db beadott 
pályázat 

 

Kapcsolatépítés, partnerségek -. ld. 4. számú melléklet 

 

3.9. A dél-alföldi közösségi főiskola (community college) kialakításának kari 
integrációs lehetősége 

 

A koncepció kialakításának kiinduló pontja „A felsőoktatás átalakítás stratégiai irányai és 

soron következő lépései” című vitaanyag.19  

A vitaanyag a jelenlegi felsőoktatási intézményhálózatban lévő intézményeket négy csoportba 

sorolja. A besorolásnak megfelelően differenciált szerepkört határoz meg az egyes 

típusoknak. A négy típus a következő: 

• Nemzeti Tudományegyetemek 

• Szakegyetemek 

• Szakfőiskolák 

• Helyi, illetve kistérségi főiskolák 

Témánk szempontjából a helyi, illetve kistérségi főiskolák szerepkörének meghatározása 

fontos. 

„Az alapvető cél az, hogy a fiatalok a képességeiknek leginkább megfelelő képzőhelyekre 

jussanak be, amely számukra a lehető legjobb végzés utáni munkaerő-piaci és 

karrierlehetőségeket biztosítja. Ugyanakkor a kisebb helyi jelentőségű főiskolák szerepét meg 

kell és meg is lehet találni az átalakuló felsőoktatási rendszerben. A vidékfejlesztési és 

felsőoktatás-politikai érdekek és szempontok összeegyeztetésének egyik lehetséges módja az 

lehet, ha e kisebb főiskolák számukra megfelelő feladatokat, szerepeket kapnak, amelyek 

révén helyi kulturális és szellemi központ jellegük és szerepük megmarad, érdemben hozzá 

                                                 
19 Felsőoktatás átalakítás: stratégiai irányok, soron következő lépések_v06. VITAANYAG! 2013. május 31. 
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tudnak járulni szűkebb környezetük fejlődéséhez, felemelkedéséhez. A teljesség igénye nélkül 

az alábbi feladatokat, funkciókat láthatnák el ezek kisebb, vidéki főiskolák: 

(i) olyan szakemberek képzése, amelyek iránti igény elsősorban helyi szinten jelentkezik, 

felsőfokú képzettséget igényel, a képzés helyben is végezhető és magának a hallgatónak is 

kedvező, ha nem kell több évre egy nagyvárosba költöznie a végzettség megszerzéséért. Ilyen 

képzés lehet például az óvodapedagógus, tanító képzés. 

(ii)  helyi munkaerő-piaci és egyéni képzési igényeket kielégítő szakképzések, felsőoktatási 

szakképzések 

(iii)  e kisebb főiskoláknak talán a legfontosabb és a helyi közösségek felemelkedése 

szempontjából legértékesebb – elsőre talán meglepő – szerepe az lehetne, hogy minden 

rendelkezésükre álló eszközzel hozzájáruljanak a saját helyi környezetükben lévő tehetséges 

gyermekek, fiatalok felkutatásához, tehetségük kibontakoztatásához, továbbtanulási ambícióik 

felkeltéséhez, a felsőoktatás hasznainak megismertetéséhez, a felsőoktatásban való 

részvételtől való félelmek eloszlatásához, tanulmányi eredményeik javításához és a sikeres 

felvételi vizsgára való felkészítésükhöz.” 

Különösen kiemelendő a következő időszak forráslehetőségeire vonatkozó megállapítás: 

„A soron következő 2014-2020-as EU tervezési és költségvetési időszak másik kiemelt 

felsőoktatás-politikai prioritása, akár vidékfejlesztési programokkal is összehangolt módon e 

kis vidéki főiskolák átalakítása, alkalmassá tétele ezekre a helyi közösségeket kiszolgáló, a 

helyi közösségek felemelkedését szolgáló szerepek és profilok, továbbá e kisebb főiskolák 

körül kialakított helyi társadalmi felemelkedési és társadalmi mobilitási programok 

megtervezése, működésbe hozása.” 

A helyi, illetve kistérségi főiskolák koncepciója a community college mint főiskolai szektor 

nemzetközi gyakorlatán alapul (amerikai közösségi főiskolák, európai modell – regionális 

főiskola). 

A továbbiakban áttekintjük a közösségi főiskolai modell jellemzőit.20 

A közösségi főiskolák funkcióiról megállapítja a szerző, hogy nem az egy vagy több funkció 

határozza meg a sikerességet, hanem azok a feltételek, melyek között ezek a főiskolák 

működnek. Ahol a szakoktatás háttérbe szorította az alapoktatást, lecsökkent a diákok 

felemelkedési lehetősége. Ahol az üzleti élettel kapcsolatos megerősödött, az magával vonta a 

közösségi főiskola új gazdasági szerepének növekedését, mely a felzárkóztató funkcióval a 

helyi szerepvállalást erősítette. A tapasztalatok szerint a főiskolák közösségi szolgáltatási 

                                                 
20 Márkus Edina, Community College az amerikai szakirodalomban, http://terd.unideb.hu/doc/markuse.pdf 
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funkciója körül alakult ki a legtöbb ellentmondás, ez leginkább abból fakad, hogy nehéz 

meghatározni, mely tárgyak tartoznak ehhez a képzéshez. A dilemma lényege a képzés 

spektrumának kijelölésében rejlik (széleskörű vagy szűkebb képzési kínálat). 

A szerző Bailey-re és Averianová-ra hivatkozva felsorolja a közösségi főiskola funkcióinak 

meghatározásához szükséges szempontokat: 

• a tudományos és szakmai oktatás integrálása;  

• a felzárkóztatás integrálása a tudományos és szakmai képzési programokban egyaránt;  

• a diplomát adó programok, a szakmai programok összehangolása; 

• kapcsolatok kialakítása helyi vállalkozásokkal és egyéb szervezetekkel;  

• a diákok utánpótlása.  

 

A szerző a közösségi főiskolák egyedülálló jelentőségét abban határozza meg, hogy 

semmilyen más intézmény típus nem képes ennyire rugalmasan alkalmazkodni a társadalmi 

elvárásokhoz. 

A közösségi főiskolák gazdasági szerepéről írja: sok éven át a közösségi főiskolák a 

munkaerő-állomány felkészítését végezték, azonban az utóbbi két évtizedben gazdasági 

fejlesztési tevékenységüket kiterjesztették a szerződéses képzésekre – ez a munkáltatók és az 

iskolák közötti szerződést jelenti –, kisvállalkozások fejlesztésére és a helyi gazdasági 

tervezésre (helyi gazdasági fejlesztéssel foglalkozó társaságokkal való közös munka, melynek 

célja, a már meglévő iparágak megtartása, és újak vonzása a területre). Ezek az új 

tevékenységek új útra terelik a főiskolákat: a diákok oktatásáról az üzlet és a helyi gazdaság 

igényeinek teljesítésére. 

A gazdasági funkció erősödésében meghatározó jelentőségűek a szerződéses képzések, mert 

nem anyagi természetű bevételt is biztosítanak (pl. új felszerelések, berendezések 

formájában), továbbá a szerződésesek képzés javítják a főiskolák kapcsolatait a gazdasági és 

politikai elittel. 

Ezzel a gazdasági kapcsolattal a közösségi főiskolák jobban tudják követni a munkáltatók 

változó igényeit, és korszerűbb pedagógiát és képzési tartalmat tudnak nyújtani, ha a helyi 

vállalkozásokat, gazdasági szereplőket is bevonják a képzési követelmények kialakításába, a 

tananyagfejlesztésbe. A partnerség fenntartásával a kapcsolatban rejlő humán erőforrás 

összehangolásával a regionális fejlesztés kiemelkedő partnereivé teszik a közösségi 

főiskolákat.  
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Ez jelentős esélyt teremthet arra, hogy bevonzzák a régióba az új vállalatokat, és magukra 

vállalják a feladatot, hogy a már meglévő ágazatokat, különösen a kis- és 

középvállalkozásokat, fejlesztik és modernizálják. Jellemző még a programokra és 

szolgáltatásokra a rugalmasság a helybeli diákok és vállalatok igényei kielégítésében.  

 

Figyelemre méltó tapasztalatként értékelhető, hogy 

• a legfiatalabb iskolák, kevésbé erős hagyományokkal rendelkezve, gyorsabban tudnak 

alkalmazkodni a helyi munkaerőpiac változásaihoz és minden főiskolának meg van a 

lehetősége, hogy a gazdasági megújulás katalizátora legyen; 

• a közösségi főiskolák segítenek kialakítani az ún. „társadalmi tőkét”, valamint a 

bizalmat, ami a fejlődés alapja, és 

• a régióik kulturális központjaiként is funkcionálnak.  

 

Fontos tényezője a szociális és gazdasági fejlődésnek a felzárkóztatás, ezért a fiatalok és 

felnőttek képességi hiányosságainak pótlása egyaránt feladata a közösségi főiskoláknak. 

Néhány fontos irányelv, mely a közösségi főiskola módszertanában elengedhetetlen feltételt 

jelenthet: 

• A diákok képesség szerinti besorolása különböző osztályokba, a tanítási módszerek 

megválasztása nagyon fontos, mivel különböző társadalmi környezetből érkeznek, és 

különböző tényezők motiválják őket a továbbtanulásra.  

• Az oktatók folyamatos képzése, módszertani képzése is nagy jelentőséggel bír, 

mivel felkészültnek kell lenniük a különböző kulturális és etnikai környezetből 

érkező diákok oktatására.  

• Tanulási technológiákhoz szükséges eszközök biztosítása.  

A felzárkóztató képzési elemek oktatóinak együtt kell működni a középiskolák vezetőivel a 

szükséges ismeretek, készségesek és magatartásbeli minták tekintetében, hogy a diákok 

sikeresen lépjenek be diplomát vagy bizonyítványt nyújtó képzésekbe és megállják a 

helyüket. 

Jelenleg a szakképzettségek tartalma olyan gyorsan változik, hogy gyakran elavul, vagy téves 

elemeket tartalmaz, mire a hallgatók hasznosíthatják, ezért folyamatorientált, 

fejlődésközpontú modell használatára van szükség.  
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A közösségi főiskolák amerikai modelljében e képzési forma jelentősége a következőképpen 

foglalható össze: 

Tanulási lehetőséget tudnak biztosítani többek között a kisebbségi és más hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportokból érkező diákoknak is. Szakmai funkciójukat azért bővítették és 

fejlesztették, mert mind a munkáltatók, mind pedig a diákok azt várják tőlük, hogy a 

munkaerőpiachoz alkalmazkodva alakítsák képzéseiket. Felzárkóztató képzést biztosítanak, 

mert a tanulók többségének az alapvető képességei is fejlesztésre szorulnak. 

A közösségi főiskolák az állam legfontosabb eszközei lehetnek vidékfejlesztési szempontból, 

eredményes vállalkozásokat támogathatnak. A közösségi főiskolai funkciók megvalósításához 

együttműködésre van szükség az oktatási rendszerrel, a vidékfejlesztéssel, a területi 

tervezéssel, a munkaerő-fejlesztéssel foglalkozó állami szervekkel és a helyi közösségekkel. 

Hazai kutatási tapasztalok is bővítik tudásunkat a közösségi főiskolák jelentőségéről. Petrás 

Ede elméleti kutatásában21 feltérképezte az alföldi kisvárosokban működő felsőoktatási 

intézmények lokális hatásrendszerének társadalmi kontextusát. Bemutatjuk a témánk 

szempontjából legfontosabb eredményeit. 

• A mezővárosi hagyományok továbbélő elemei a belső erőforrásokon alapuló lokális 

fejlődés potenciális kiindulópontjai. 

• Az alföldi kisvárosokban működő felsőoktatási intézmények fontos szerepet tölthetnek 

be a fiatal generációk helyben tartásában, városuk népességmegtartó erejének 

növelésében. 

• Az alföldi kisvárosok felsőoktatási intézményeinek komoly esélyük van arra, hogy 

városuk szellemi életének középpontjává és az innovációk helyi kezdeményezőivé 

váljanak. 

• Az alföldi kisvárosokban működő felsőoktatási intézmények kedvező hatást 

gyakorolnak településük életére és fejlődésére. Az intézmények egésze által kifejtett 

hatások ökonómiai és ökológiai nézőpontból egyaránt jelentősek, míg a hallgatók 

jelenlétének elsősorban ökonómiai, az oktatókénak pedig főleg ökológiai hatásai vannak 

(az oktatás-ökonómiai megközelítés a humánfejlesztő hatás mellett településfejlesztő, 

tőkevonzó, helyi gazdaságélénkítő szerepet jelent; az oktatás-ökológia az 

intézményeknek a társadalmi környezetükre gyakorolt hatását jelenti; az ökológiai 

megközelítést az ökonómiai szemlélet hosszabb távú alkalmazásának is lehet felfogni). 

• A hallgatói jelenlét minimális hatást gyakorol a városok népesség utánpótlására. 

                                                 
21 Petrás Ede, Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön. Egyetemi doktori (PhD) 
értekezés tézisei. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009. 
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• A mezőgazdasági karok ökonómiai hatásrendszere rövidtávon valamivel erősebb a 

pedagógiai karokénál. A különbség egyik magyarázata az, hogy a mezőgazdasági karok 

képzési profilja közelebb áll a termelő szektorhoz, a másik okát pedig a karok sokrétű 

ágazati kapcsolatai jelentik. 

• A vizsgált karok kiterjedt partneri kapcsolatban állnak a helyi társadalmi, kulturális és 

politikai intézményekkel, s valamilyen mértékben a helyi eleit közéleti és közösségi 

tevékenységének terepéül szolgálnak. 

• Ökonómiai hosszú távú hatásokra az intézménynek nem annyira a mérete, mint inkább a 

helyi gazdaság és politika szereplőivel való együttműködési képessége bír meghatározó 

fontossággal. 

• A vidékfejlesztés számára is hasznosítható értekezés következtetése, hogy a nagy 

innovációs központoktól távolabb fekvő alföldi kisvárosok intézményei számára járható 

útnak tűnik egy olyan intézményfejlesztési stratégiai is, amely a közösségi főiskolai 

modell egyes elemeit is tartalmazza. Egy ilyen irányú intézményfejlesztés 

megvalósulása két fontos előnnyel járna a városok és környékük számára: egyfelől 

jelentősen növekednének a felsőoktatásban való részvétel esélyei a periférikus területek 

fiatalságának széles rétegei számára, másfelől pedig a helyi gazdaság szereplőivel 

állandó kapcsolatot tartó, azok helyzetére és igényeire rugalmasan reagáló intézmények 

komoly helyi innovatív hatást tudnának kifejteni. 
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1. számú melléklet 

 

I.  Ciklusokra bontott képzésben az alapképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői 

(általános feltételek) 

Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki 

a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy 

• a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan ismereteket szerzett, 

amelyek alapján az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet; 

• képes a választott képzési ág összefüggésein kívül eső alapfogalmak és alapelvek 

önálló elsajátítására, alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására; 

• ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb 

ismeretszerzési forrásokat; 

• képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, 

és ez adott esetben milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására; 

 

b) ismereteit illetően alkalmas 

• – szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; 

• – az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására; 

• – idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, 

és az információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni; 

• – a képzési ágon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony 

alkalmazására; 

• – önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő 

készségei fejlesztésére és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével 

alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására; 

• – a tanulást illetően képes összefüggő szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai 

eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, „vizuális szövegek” 

(mozgó-, állóképek, térképek, diagramok stb.) megértésére, értelmezésére; 

• – saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére; 

• – a legkülönbözőbb tanulási források felhasználására; 
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c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik 

• – olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, amelyek a 

személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz 

szükségesek; 

• – minőségtudattal és sikerorientáltsággal; 

• – saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével; 

• – értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással. 

 

II.  Ciklusokra bontott képzésben az alapképzésben szerezhető végzettségi szint elnevezései 

szakonként 

 
A. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 

 
1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: földmérő és földrendező mérnöki (Land Surveying 

and Land Management Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: földmérő és földrendező mérnök (megjelölve a szakirányt) 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Land Surveying and Land Management 

Engineer 

– választható szakirányok: geoinformatika, földrendező, ingatlankataszteri, öntözési és 

meliorációs, ingatlan nyilvántartási (Geoinformatics, Land Management, Land Cadastre, 

Irrigation and Melioration, Land Register) 

 

2. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

(Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (megjelölve a 

szakirányt) 
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– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer in the Agriculture and 

Food Industry 

– választható szakirányok: élelmiszeripari gépész, mezőgazdasági termeléstechnológia, 

környezettechnika, erőgépek, településüzemeltető, gépüzemfenntartó, környezet-

(agrár)informatika (Food Industry Engineering, Agricultural Production Technology, 

Environmental Technology, Agricultural Machinery, Urban Management, Machine Stock 

Maintenance, Environmental (Agricultural) Informatics) 

 

3. TÁJRENDEZŐ ÉS KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: tájrendező és kertépítő mérnöki (Landscape 

Management and Garden Construction Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: tájrendező-kertépítő mérnök (megjelölve a szakirányt) 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Garden and Landscape Architect 

– választható szakirányok: kertépítő, tájrendező, településüzemeltető (Garden Construction, 

Landscape Design and Management, Urban Management) 

 

4. GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(Agrobusiness and Rural Development Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agrobusiness and Rural Development 

Engineer 

 

5. INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 

(Agricultural Information Technology and Policy Administration Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 
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– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: szakigazgatási agrármérnök (megjelölve a szakirányt) 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer 

– választható szakirányok: informatika, szakigazgatási (Information Technology, Policy 

Administration) 

 

6. ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki (Food Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: élelmiszermérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Food Engineer 

 

7. KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: kertészmérnöki (Horticultural Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: kertészmérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer 

 

8. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki (Agricultural 

Engineering in Environmental Management) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: környezetgazdálkodási agrármérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer in Environmental 

Management 
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9. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: természetvédelmi mérnöki (Nature Conservation 

Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: természetvédelmi mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nature Conservation Engineer 

 

10. VADGAZDA MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: vadgazda mérnöki (Wildlife Management 

Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: vadgazda mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Wildlife Management Engineer 

 

11. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki (Animal Husbandry 

Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: állattenyésztő mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Husbandry Engineer 

 

12. MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági mérnöki (Agricultural Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: mezőgazdasági mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer 
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13. MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági szakoktató (Agriculture Instruction) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: 

a) mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági szakirányon 

b) mezőgazdasági szakoktató élelmiszeripari szakirányon 

c) mezőgazdasági szakoktató kertészeti szakirányon 

d) mezőgazdasági szakoktató erdészeti szakirányon 

e) mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági gépészeti szakirányon 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Agricultural Instructor Specialized in Agriculture 

b) Agricultural Instructor Specialized in Food Industry 

c) Agricultural Instructor Specialized in Horticulture 

d) Agricultural Instructor Specialized in Forestry 

e) Agricultural Instructor Specialized in Agricultural Mechanical Engineering 

– választható szakirányok – a szakképzés szakmacsoportjai szerint: mezőgazdasági, 

élelmiszeripari, kertészeti, erdészeti, mezőgazdasági gépészeti (Agriculture, Food Industry 

Horticulture, Forestry, Agricultural Machinery) 

 

14. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: növénytermesztő mérnöki (Crop Production 

Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: növénytermesztő mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Crop Production Engineer 
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15. SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: szőlész-borász mérnöki (Viticulture and Oenology 

Engineering) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: szőlész-borász mérnök 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineer of Viticulture and Oenology 

 

II. SZOCIÁLIS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

– szakképzettség: szociális munkás 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker 

 

2. SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia (Social Pedagogy) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

– szakképzettség: szociálpedagógus 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue 
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2. számú melléklet 

Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljának jellemzői  
és a képzési és kimeneti követelmények alapadatait területenként és szakonként 

VALAMENNYI FELS ŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÖZÖS MODULJÁNAK 
JELLEMZ ŐI 

 

1. Munkaerő-piaci ismeretek 

a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: 

• helyzetfelismerés és helyzetelemzés, logikus gondolkodás, kreativitás, 
ötletgazdagság; 

• hiteles kommunikáció, önmenedzselés, határozottság és céltudatosság; 

• felelős munkavállalói magatartás, döntésképesség; 

• önfoglalkoztatási kompetenciák, vállalkozói magatartás; 

• udvariasság, kulturált és etikus magatartás; 

• a munka világában az értékrend ismerete és betartása; 

• a munkáltatói elvárásoknak megfelelő magatartás és teljesítmény; 

b) a szakmai követelmény: 

• a munkaerőpiac alapfogalmainak ismerete; 

• gazdálkodó szervezetek fogalmának, típusainak ismerete; 

• adott vállalkozás esetén a munkajogi előírások értelmezése; 

• a munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete; 

• álláskeresési technikák alkalmazása (szakmai önéletrajz készítés), interjúkon siker 
elérése; 

• alkalmazkodás az önfoglalkozási korlátokhoz, a vállalkozás szakmai és jogi 
kereteihez; 

• alkalmazkodás a hazai és a nemzetközi munkaerő-piaci változásokhoz; 

• aktuális jogi és eljárási szabályok ismerete az EGT tagállamaiban történő 
munkavállaláshoz. 

 

2. Idegen nyelvi alapszintű ismeretek 

a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: 

• alapszintű beszédkészség; 

• alapszintű szöveg hallás utáni megértése; 

• olvasott szöveg megértése, alapszintű nyelvtudás az írásbeli válasz elkészítéséhez; 
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b) a szakmai követelmény: 

• idegen nyelven, alapfokon történő kommunikáció, írásban és szóban; 

• egyszerűbb idegen nyelvi szöveg megértése és fordítása (idegen nyelvről 
anyanyelvre); 

• a képzési terület sajátosságainak megfelelő szükséges idegen nyelvű szoftverek 
használata útmutatás alapján; a kezelőfelületek használata, a felhasználónak 
készített leírások, üzenetek megértése és alkalmazása. 

 

3. Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek 

a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: 

• informatikai alapkompetenciák – egy operációs rendszer alapszolgáltatásainak 
használata, egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző, prezentációkészítő – 
biztonságos birtoklása; 

• szakmai informatikai programok felhasználói szintű ismerete és felhasználói 
készség annak használatával kapcsolatban; 

• infokommunikációs rendszerek használata; 

• logikus gondolkodás, felelősségtudat a szakmai feladatok megoldásában; 

• alapvető pénzügyi és adózási ismeretek, valamint ezek alkalmazása konkrét 
számítási feladatokban; 

b a szakmai követelmény: 

• ECDL alapkövetelményei; 

• problémák/feladatok megoldásában a gazdálkodó szervezet adminisztrációs, 
információs és kommunikációs rendszereinek szakszerű használata; 

• egyszerű, a hétköznapi életben előforduló számítási feladatok megoldása 
számítógép használatával (pl. százalékszámítás, kamatos kamat, ÁFA- és 
adószámítások, számlázási alapismeretek stb.); 

• a döntési folyamatokban az információs rendszer és adatbázisának aktív 
használata; 

• számítógép hálózati szolgáltatások ismerete és alkalmazása adott feladatok 
megoldásához; 

• a képzési terület sajátosságainak megfelelő adatbázisok kezelése, a meglévő 
adatbázisokból lekérdezési feladatok meghatározása és megoldása adott szakmai 
cél szerint. 

4. Kommunikációs ismeretek 

a) főbb kompetenciák, szakmai készségek: 

• szakmai kommunikáció megértése és szakszerű alkalmazása szóban és írásban; 

• az adott szakma/képzési ág témakörében anyanyelven eredményes szakmai 
kommunikáció; 

• fejlett beszédkészség, megfelelő szakmai szókincs, nyelvhelyesség, közérthetőség; 
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• időtervezés, információátadás; 

b) a szakmai követelmény: 

• tárgyalásokon való képviselet, a kommunikációs eszköztár használata a 
tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével; 

• a szakmai álláspontok meggyőző képviselete; hiteles kommunikáció; érvelési 
technikák és a szakmai érvrendszer ismerete, használata, képviselete; 

• együttműködés a munkatársakkal; 

• kommunikáció a széles értelemben vett megrendelővel, ügyféllel; 

• együttműködés a szakmai partnerekkel, helyi önkormányzatokkal, kamarákkal, 
kormányhivatallal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatok építése, 
sikeres kommunikáció a gazdasági élet valamennyi szereplőjével; 

• üzleti levél/üzenetkészítés; 

• az alapvető kommunikációs módszerek és technikák ismerete és szakszerű 
alkalmazása. 

 

A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK ALAPADATAI 

TERÜLETENKÉNT ÉS SZAKONKÉNT  

I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 

1. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: állattenyésztő mérnök felsőoktatási 

szakképzés (Animal Husbandry Engineer at ISCED level 5) 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettségek: 

• –felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (baromfitenyésztő) 

• –felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (ménesgazda) 

• –felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (sertéstenyésztő) 

• –felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (szarvasmarha-tenyésztő) 

• –felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens (halászati) 

 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

• Animal Husbandry Engineer Assistant (Poultry-Farming) 

• Animal Husbandry Engineer Assistant (Stud-Farming) 

• Animal Husbandry Engineer Assistant (Pig-Farming) 

• Animal Husbandry Engineer Assistant (Cattle-Farming) 

• Animal Husbandry Engineer Assistant (Fisheries) 
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válaszható szakirányok: baromfitenyésztő (Poultry-Farming), ménesgazda (Stud-

Farming), sertéstenyésztő (Pig-Farming), szarvasmarha-tenyésztő (Cattle-Farming), 

halászati (Fisheries) 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: mezőgazdasági 

Besorolási alapképzési szak: állattenyésztő mérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3212 Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő 

6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő 

6122 Baromfitartó és -tenyésztő 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• –az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• –az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, 
legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább 
öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen 
teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. 
Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• –a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• –a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: 
legalább 30 kredit. 

 

2. ÉLELMISZERMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: élelmiszermérnök felsőoktatási szakképzés 

(Food Engineer at ISCED level 5). 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: felsőfokú élelmiszermérnök-asszisztens 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Food Engineer Assistant 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: élelmiszer- és kertészmérnöki 

Besorolási alapképzési szak: élelmiszermérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 
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3113 Élelmiszer-ipari technikus 

3135 Minőségbiztosítási technikus 

3212 Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• –az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%-40%; 

• –az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, 
legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább 
öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen 
teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. 
Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• –a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• –a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: 
legalább 30 kredit. 

 

3. GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI 

SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 

felsőoktatási szakképzés (Agrobusiness and Rural Development Engineer at ISCED 

level 5). 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: felsőfokú gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök-asszisztens 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agrobusiness and Rural Development 

Engineer Assistant 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki 

Besorolási alapképzési szak: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3131 Mezőgazdasági technikus 

3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus 

3161 Munka- és termelésszervező 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
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A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 
560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes 
összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. 
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 
30 kredit. 

 

4. KERTÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kertészmérnök felsőoktatási szakképzés 

(Horticultural Engineer at ISCED level 5) 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

–szakképzettség: felsőfokú kertészmérnök-asszisztens 

–a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer Assistant 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: élelmiszer- és kertészmérnöki 

Besorolási alapképzési szak: kertészmérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus 

3161 Munka- és termelésszervező 

6113 Zöldségtermesztő 

6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő 

6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő 

6116 Gyógynövénytermesztő 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 
560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább 5 hetes 
összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. 
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Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 
30 kredit. 

 

5. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI 

SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök 

felsőoktatási szakképzés (Agricultural Engineer in Environmental Management at 

ISCED level 5). 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: 

• felsőfokú környezetgazdálkodási agrármérnök-asszisztens 

• felsőfokú hulladékgazdálkodási agrármérnök-asszisztens 

 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

• Agricultural Engineer Assistant in Environmental Management 

• Agricultural Engineer Assistant in Waste Management 

 

választható szakirányok: környezetgazdálkodási (Environmental Management), 

hulladékgazdálkodási (Waste Management). 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnök 

Besorolási alapképzési szak: környezetgazdálkodási agrármérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3131 Mezőgazdasági technikus 

3134 Környezetvédelmi technikus 

3135 Minőségbiztosítási technikus 

3152 Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője 

3161 Munka- és termelésszervező 

3190 Egyéb műszaki foglalkozású 
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3910 Egyéb ügyintéző 

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 
560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes 
összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. 
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 
30 kredit. 

 

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI 

SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural and Food Industry Engineer at 

ISCED level 5) 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: 

• felsőfokú mezőgazdasági gépészmérnök-asszisztens 

• felsőfokú élelmiszer-ipari gépészmérnök-asszisztens 

 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

• Agricultural Engineer Assistant 

• Food Industry Engineer Assistant 

 

választható szakirányok: mezőgazdasági gépészeti (Agricultural Engineering 

specialization), élelmiszer-gépészeti (Food Engineering specialization) 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: agrár műszaki 

Besorolási alapképzési szak: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 
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A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3116 Gépésztechnikus 

3131 Mezőgazdasági technikus 

3159 Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője 

3190 Egyéb műszaki foglalkozású 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 
560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes 
összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. 
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 
30 kredit. 

 

7. MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági mérnök felsőoktatási 

szakképzés (Agricultural Engineer at ISCED level 5). 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

• szakképzettség: felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens 

• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer Assistant 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: mezőgazdasági 

Besorolási alapképzési szak: mezőgazdasági mérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3131 Mezőgazdasági technikus 

3161 Munka- és termelésszervező 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 
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• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 
560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes 
összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. 
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 
30 kredit. 

 

8. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: növénytermesztő mérnök felsőoktatási 

szakképzés (Crop Production Engineer at ISCED level 5). 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

• szakképzettség: felsőfokú növénytermesztő mérnökasszisztens 

• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Crop Production Engineer Assistant 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: mezőgazdasági 

Besorolási alapképzési szak: növénytermesztő mérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus 

3161 Munka- és termelésszervező 

6111 Szántóföldinövény-termesztő 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 
560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes 
összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. 
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 
30 kredit. 
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9. SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szőlész-borász mérnök felsőoktatási 

szakképzés (Viticulture and Enology Engineer at ISCED level 5) 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

• szakképzettség: felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens 

• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Viticulture and Enology Engineer 
Assistant 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: élelmiszer- és kertészmérnöki 

Besorolási alapképzési szak: szőlész-borász mérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3113 Élelmiszer-ipari technikus 

3131 Mezőgazdasági technikus 

3135 Minőségbiztosítási technikus 

3161 Munka- és termelésszervező 

6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő 

7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 
560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes 
összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. 
Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 
30 kredit. 

 

10. TÁJRENDEZŐ ÉS KERTÉPÍTŐ MÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: tájrendező és kertépítő mérnök felsőoktatási 

szakképzés (Garden Construction Engineer and Landscape Design at ISCED level 5) 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 
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szakképzettség: 

• –felsőfokú tájrendező mérnökasszisztens 

• –felsőfokú kertépítő mérnökasszisztens 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

• Landscape Designer Assistant 

• Garden Construction Engineer Assistant 

• választható szakirányok: tájrendező (Landscape Design), kertépítő (Garden 
Construction) 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: agrár műszaki 

Besorolási alapképzési szak: tájrendező és kertépítő mérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3134 Környezetvédelmi technikus 

3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus 

3161 Munka- és termelésszervező 

6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő 

6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, 
legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de 
legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai 
gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, 
legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három 
hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: 
legalább 30 kredit. 
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11. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: természetvédelmi mérnök felsőoktatási 

szakképzés (Nature Conservation Engineer at ISCED level 5) 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettség: felsőfokú természetvédelmi mérnökasszisztens 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nature Conservation Engineer Assistant 

3. Képzési terület: agrár 

Képzési ág: környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnök 

Besorolási alapképzési szak: természetvédelmi mérnöki 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

3132 Erdő- és természetvédelmi technikus 

3161 Munka- és termelésszervező 

3190 Egyéb műszaki foglalkozású 

3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző 

3910 Egyéb ügyintéző 

5255 Természetvédelmi őr 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• –az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60%–40%; 

• –az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, 
legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de 
legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai 
gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, 
legalább 240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három 
hét; 

• –a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• –a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: 
legalább 30 kredit. 
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II. SZOCIÁLIS KÉPZÉSI TERÜLET 

1. SZOCIÁLIS MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási 

szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

szakképzettségek: 

• –felsőfokú szociális munkás asszisztens 

• –felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

• –Social Work Assistant 

• –Youth Work Assistant 

választható szakirányok: szociális munka (Social Work), ifjúságsegítő (Youth Work) 

3. Képzési terület: társadalomtudomány; ifjúságsegítő szakirányon további képzési terület: 

pedagógusképzés, bölcsészettudomány; 

Képzési ág: szociális, ifjúságsegítő szakirányon további képzési ág: óvodapedagógus, 

tanító; pedagógia és pszichológia; 

Besorolási alapképzési szak: szociális munka, szociálpedagógia; ifjúságsegítő 

szakirányon további besorolási szak: óvodapedagógus, tanító, andragógia, pedagógia; 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti 

munkakör(ök): 

szociális munka szakirányon 

3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő 

3511 Szociális segítő 

3512 Nevelőszülő, főállású anya 

3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző 

3639 Egyéb máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője 

ifjúságsegítő szakirányon 

2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő 

3515I fjúságsegítő 

3410 Oktatási asszisztens 

3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású 

3910 Egyéb ügyintéző 
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4. A képzési idő félévekben: 4 félév 
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 
kredit 
• az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%–45%; 

• az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 
560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. 
Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

• a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 
legalább 90 kredit; 

• a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 
30 kredit. 
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3. számú melléklet 

Javaslat néhány kiemelt; a vidéki térségek fejlesztéséhez kapcsolódó szaktárgyi adatlap 
tartalmára  

1. A tantárgy adatai 

1.1. A tantárgy neve: Közösségi gazdálkodás 

1.2. A tárgy számonkérési módja: vizsga/gyakorlati jegy/aláírás 

2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív) tartalmi jellemzői 

2.1. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája:  

1. Közösségi gazdálkodás makroszinten: kormányzati kiadások és az állam 

feladatainak közgazdasági elemzéseAz állam feladatai a közjó szolgálatában, 

gazdasági működőképességének stabil fenntartásának kérdései, az államháztartás 

feladati 

2. Elosztási kérdések és társadalmi jóléti elméletek 

Az újraelosztás költségei, egyenlőség versus hatékonyság, az elszivárgások jellemzői 

3. Szegénységellenes politika 

Szegénységellenes programok kritikai gazdasági elemzése, jövedelemtámogatási programok, 

ösztönzési problémák,  

4. Közösségi választás elmélete 

A közösségi választások a racionális döntéselmélet szemszögéből elemzi az állami feladatok 

és intézmények működését.  

5. Externáliák visszaszorítása és finanszírozási kérdései 

Az externáliák piaci kudarcként történő elemzése, a hatékonyságvesztés értékelése, állami 

eljárások az externáliák visszaszorítására 

6. A fenntartható fejlődés fogalma, értelmezései 

A fenntartható fejlődés fogalmának tisztázása, értelmezési lehetőségeinek vizsgálata 

7. A helyi és a regionális gazdaság területei és jellemzői 

A gazdaság törvényszerűségeinek regionális szabályszerűségei, a gazdaság területi jellemzői, 

regionális gazdasági növekedés 

8. A terület-és vidékfejlesztés gazdasági eszközrendszere 
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A területfejlesztés elősegítésére létrehozott kormányzati programok elemzése, a lehetséges 

pénzügyei eszközök megismerése és közvetett eszközök alkalmazása (adókedvezmények, 

támogatások) 

9. A nonprofit szervezetek  

Nonprofit szervezetek gazdasági jellemzői, támogatási formái,  

10. Közösségi projektek  

A közösségi forrásból finanszírozott projektek lehetőségei, koordinálása és a közösségi 

projektek tervezésének módszerei 

11. Település-és térségmenedzsment 

Az állam és az önkormányzatok modelljei, települések finanszírozásának kérdései 

12. Vagyongazdálkodás és pénzforgalom 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás kérdései 

3. A tárgy oktatásához használandó tananyag: 

László Gy. (2007): Munkaerő-piaci politikák. PTE KTK, Pécs. 

László Gy. (1995): Emberi erőforrás gazdálkodás és munkaerőpiac.  Egyetemi jegyzet. JPTE 

Pécs. 336 p. 

Tóthné Sikora G. (2002): Munkaerőpiaci ismeretek (Oktatási segédlet). Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar Humán Erőforrás Tanszék. Miskolc. 98. p. 

Diebel A.–Szarvák T. (1997): A rendszerváltás vesztesei. Szociológiai vizsgálat eredményei 

egy határmenti falusi településen, Bagamérban. In: A fenntartható mezőgazdaságtól a 

vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia. (Szerk.: Kovács T.) MTA Regionális Kutatások 

Központja. Pécs. pp. 314–321. 

Szarvák T. (2008): Szociális földprogramok. In: Helyi szociális ellátórendszer.  Szerk: Bódi 

Ferenc. MTA PTI. pp. 295-311. 
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1. A tantárgy adatai 

1.1. A tantárgy neve: Fenntartható tájhasználat 

1.2. A tárgy számonkérési módja: vizsga/gyakorlati jegy/aláírás22 

2. A tantárgy (kötelező vagy fakultatív) tartalmi jellemzői 

1. Táj fogalma, tipizálása 

A hallgatók megismerkednek a táj fogalmával, annak lehetséges értelmezéseivel, illetve az 

egyes tájtípusok lehetséges csoportosítási módszereivel. Az óra során áttekintésre kerülnek a 

tájak funkciói, illetve az egyes tájtípusok magyarországi rendszerei. 

2. A Kárpát-medence tájtörténete 

Az óra során bemutatásra kerül a Kárpát-medence tájtörténete, a tájhasználat változásai a 

honfoglalástól napjainkig. Az előadás kitér a tájfejlődés kutatási módszereire, a különböző 

emberi beavatkozások hatásaira, de a fő hangsúlyt a különböző korok során kialakult egyedi 

értékek ismertetésére helyezi. 

3. Tájhasználati konfliktusok 

Hallgatók megismerkednek az emberi tevékenységből adódó különböző tájhasználati 

konfliktusokkal, ezen belül kiemelten a mezőgazdasági földhasználat szerepével. Az előadás 

során áttekintésre és csoportosításra kerülnek a geoszféra különböző elemeihez kapcsolódó 

problémák, azok következményei, illetve lehetséges kezelési módszerei. 

4. Tájtervezési gyakorlat Magyarországon 

Az előadás keretében a hallgatók megismerkednek a tájtervezés-tájrendezés fogalmával, az 

alkalmazását kiváltó okokkal, illetve a tájrendezés fejlődésével. Ezt követően a tájtervezés 

jogi hátterével, intézményesülésével és Magyarországon alkalmazott módszereivel és 

alapelveivel kapcsolatos ismeretek átadása történik meg. 

5. Fenntartható fejlődés 

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a fenntartható fejlődés fogalmával és 

megjelenésével a nemzetközi politikában és gyakorlatban, az egyes nemzetközi szervezetek 

szerepvállalásáról. Az előadás részét képezi a nemzetközi és magyarországi helyzetkép 

áttekintése, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos különböző koncepciók rövid ismertetése. 

6. A földhasználat természeti alapjai, fenntartható földművelés 

A hallgatók megismerkednek a földhasználat és tájhasználat kapcsolatával, a földhasználat 

természeti alapjaival, az azt befolyásoló legfontosabb tényezőkkel (domborzat, talaj, éghajlat 

stb.). Az előadás további részében a fenntartható mezőgazdaság kialakításának lehetőségeivel, 

                                                 
22 A megfelelő aláhúzandó 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

305 | oldal 
 

problémáival, illetve az azzal kapcsolatos feladatokkal és eddigi eredményekkel foglalkozik a 

tananyag.  

7. Biogazdálkodás 

Az előadás során a hallgatók megismerik a biogazdálkodás fogalmát, értelmezési lehetőségeit 

és kritériumait, annak hazai és európai jogszabályi hátterét, a különféle támogatási formáit. 

Az óra további részében a biogazdálkodás hazai és nemzetközi trendjeinek áttekintésére, a 

biogazdálkodással kapcsolatos bírálatok, fejlesztési lehetőségek bemutatására kerül sor. 

8. Biomassza energetikai és egyéb hasznosítása 

A hallgatók megismerkednek a biomassza fogalmával, hasznosításának történetével, illetve 

főként a jelenlegi felhasználás lehetőségeivel és kockázataival. Az óra során külön elemzésre 

kerülnek a szilárd és folyékony biomassza, illetve a biogáz felhasználásának hazai és 

nemzetközi jellemzői, a jogi és támogatási háttér változása, illetve a társadalmi megítélés 

alakulása. 

9. Ökoturizmus 

Az óra keretében a hallgatók megismerkednek az ökoturizmus fogalmával, értelmezési 

lehetőségeivel, különböző formáival, veszélyeivel, feltételrendszerével és főbb jellemzőivel. 

Az előadás külön hangsúlyt helyez az ökoturizmus magyarországi helyzetének, jelenlegi 

feltételeinek és legfontosabb irányainak, tendenciáinak bemutatására. 

10. Védett természeti területek 

Az előadás fő célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat Magyarország természeti 

értékeivel, a védett természeti területek típusaival, szervezeti formáival és fogalmával. Az 

előadás leghangsúlyosabb elemét a nemzeti parkok és azok hasznosítási lehetőségei képezik, 

de emellett a sajátos hasznosítási formaként megjelenő natúrparkok, illetve az Észak-Alföld 

egyéb védett értékeinek bemutatására is sor kerül. 

11. Világörökség 

A hallgatók megismerkednek a világörökség fogalmával (Világörökségi Egyezmény), a 

kitűzött célok végrehajtásáért felelős szervezetekkel, a világörökségi kategóriákkal. Ezt 

követően a világörökségi lista bemutatása következik, kiemelt figyelmet fordítva a 

veszélyeztetett helyszínekre, illetve a magyarországi világörökségi területekre.  

12. Az élhető lakóhely 

A félév zárásaként a hallgatók megismerkednek az építészet és településtervezés eszközeivel 

elérhető környezetvédelmi megoldásokkal és azok eredményeivel, a (főként nagyvárosi) 

válságjelenségek kezelési lehetőségeivel. Az előadás kitér a fenntarthatóság indikátoraira, 
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azok megvalósíthatóságára, különös tekintettel a megújuló energiaforrások és az innovatív 

technológiák használatára. 

3. A tárgy oktatásához használandó tananyag: 

Ángyán J.–Menyhért Z. (1997): Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezet-

gazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. 

Dömsödi J. (2005): Földhasználat. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 

Erdősi P.–Sonkoly G. (Szerk.) (2004): A kulturális örökség. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 

Karátson D. (Szerk.) (1997): Pannon enciklopédia – Magyarország földje. Kertek 2000 Kiadó, 

Budapest. 

Láng I. (2003): Agrártermelés és globális környezetvédelem. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Lányi Gy. (1998): Ökológia tényről tényre. Környezet és Fejlődés Kiadó, Budapest. 

László P. (2001): Ökoturizmus–Bioturizmus. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 

Sárközi P.–Sedléndy Sz. (Szerk.) (1993): Az árutermelő biogazdálkodás alapjai. Biokultúra 

Egyesület, Budapest. 

Tardy J. (Főszerk.) (2002): Értékőrző Magyarország (Nemzeti parkok, világörökség). 

Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest. 

 

A tantárgy neve: Vidékfejlesztési ismeretek 

1.2. A tárgy számonkérési módja: vizsga/gyakorlati jegy/aláírás  

2. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája:  

1. A vidékfejlesztés fogalma, a vidéki terek meghatározása 

A hallgatók megismerkednek a vidék és a vidékfejlesztés fogalmával, értelmezési 

lehetőségeivel és kapcsolódási pontjaival. Az óra keretében sor kerül a vidéki terek 

meghatározása, a vidéki térségek lehatárolása körüli problémák ismertetésére, az Európában 

és Magyarországon alkalmazott megközelítésekre és kritériumrendszerek áttekintésére. 

A felkészülés alapját az előadáson elhangzott információk mellett itt és a továbbiakban is a 

tantárgyfelelős által ppt fájlformátumban elkészített tananyag képezi. Az ismeretek 

elsajátítását a szakirodalmi tételeken túl az előadás keretében bemutatott térképek is segítik. 

2. A kistérség fogalma és jellemzői 

A hallgatók megismerik a terület- és vidékfejlesztés alapegységét képező kistérség 

definícióját, általános jellegzetességeit és funkcióit. Az óra keretében sor kerül a kistérségek 

térkapcsolati rendszereinek elemzésére, a kis- és nagyléptékű terek jellemzőinek 

elkülönítésére is. 
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A szakirodalmi tételek mellett az előadás keretében bemutatásra kerülő térképek, illetőleg a 

Központi Statisztikai Hivatal honlapján (www.ksh.hu) szereplő információk képezik a 

tananyag részét. 

3. Vidéki térségek sajátosságai az EU-ban és Magyarországon 

Az előadás során a hallgatók megismerkednek az európai és főként a magyarországi vidéki 

térségek sajátos jellemvonásaival, gazdasági-társadalmi jellemzőivel. Kiemelt figyelmet 

kapnak a vidéki térségekre jellemző jelenlegi és prognosztizálható természeti (sivatagosodás 

stb.), gazdasági (leszakadó térségek stb.) és társadalmi (demográfiai erózió stb.) 

problémaforrások. 

A szakirodalmi tételek mellett az előadás keretében bemutatásra kerülő térképek és ábrák, 

valamint az Európai Unió honlapján hozzáférhető aktuális információk és dokumentumok (pl. 

"Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Report 

2009" stb.) képezik a tananyag részét. 

4. A falusi terek változása 

A hallgatók megismerkednek a falusi területeket az elmúlt évtizedekben jellemző 

legfontosabb folyamatokkal és azok sajátosságaival. Az óra során az agrárgazdaság 

átalakulása, a város-vidék kapcsolatok változása, illetve a vidéki megélhetési lehetőségek (új 

funkciók megjelenése stb.) és életkörülmények átformálódására helyeződik a fő hangsúly. 

A tananyag elsősorban a megjelölt szakirodalomra épül, azonban kiegészítik a gazdasági-

társadalmi folyamatokat bemutató térképek és ábrák is. 

5. A tanyás térségek 

A hallgatók megismerkednek a magyar településhálózat sajátos képződményének 

jellemzőivel, a tanyák típusaival, a tanyarendszer kialakulásával és fejlődésével. Mindemellett 

az előadás témáját képezi a tanyák vidékfejlesztésben betöltött szerepe, napjaink legnagyobb 

környezeti-gazdasági-társadalmi kihívásai, illetve a lehetséges jövőképek felvázolása. 

Az előadás tananyaga a térségek lehatárolását bemutató térképek, illetve a megjelölt 

szakirodalmi tételek mellett a VÁTI és az MTA RKK tanyakutatásaira épül, beleértve az 

interneten elérhető forrásokat is. 

6. A vidéki társadalom 

Az óra keretében a hallgatók megismerkednek a vidéki társadalom sajátosságaival, a 

társadalmi szerveződés, a társadalmi kontroll, a társadalmi kapcsolatok stb. jellemzőivel. Az 

óra további részében a városi terek vidéki térségekre gyakorolt hatásai, a vidéki társadalom 

elmúlt évtizedekben megfigyelhető átalakulása (családszerkezet, foglalkoztatás, mobilitás 

stb.) jelenti a fő témát, a lehetséges jövőképek felvázolásával. 
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A tananyag alapvetően a szakirodalom feldolgozására épül. 

7. A vidékfejlesztés fő területei I. 

Az óra keretében a hallgatók megismerik a vidékfejlesztés legfontosabb célterületeit és a 

lehetséges beavatkozásokat. Az előadás a vidéki foglalkoztatás és munkanélküliség, a vidéki 

turizmus, illetve a környezetvédelem legfontosabb kérdéseit elemzi, elsősorban az Észak-

alföldi régióra koncentrálva. 

Az előadás tananyaga a vonatkozó szakirodalmi tételek mellett számos internetes adat- és 

információforrás (pl. http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium, www.afsz.hu, 

www.itthon.hu stb.), illetve térkép/ábra/táblázat felhasználására épül. 

8. A vidékfejlesztés fő területei II. 

Az óra keretében áttekintésre kerülnek az agrárgazdaság fejlesztési lehetőségei és korlátai 

(földbirtok- és üzemszerkezet diverzifikáció, támogatások stb.), valamint a kulturális- és 

szociális gazdaság működtetésének eredményei és problémái a vidéki térségekben. Az előadás 

részét képezik még a falumegújítással, közlekedésszervezéssel és az információs 

társadalommal kapcsolatos legfontosabb problémák elemzése is. 

A tananyag elsősorban a megjelölt szakirodalomra épül, azonban kiegészítik a témához 

kapcsolódó térképek és ábrák is. 

9. Vidékfejlesztési politika az EU-ban 

A hallgatók megismerkednek a közösségi vidékfejlesztési politika kialakulásával és 

fejlődésével, illetve az irányvonalakat és a tevékenységeket meghatározó legfontosabb 

dokumentumokkal. A Rurális Térségek Európai Chartája, illetve a Corki nyilatkozat részletes 

elemzése, a jelenlegi vidékpolitikára gyakorolt hatások összefoglalása ugyancsak a tananyag 

részét képezik. 

A tananyag alapvetően a fent említett dokumentumok, illetve a vonatkozó szakirodalom 

feldolgozására épül. 

10. Vidékfejlesztési politika Magyarországon 

Az óra folyamán a hallgatók megismerik a magyarországi agrártámogatások történetével és 

fejlődésével, a jelenlegi vidékfejlesztési programokat megalapozó támogatási formákkal 

(előcsatlakozási alapok). Az óra további részében a hallgatók megismerik a magyar 

vidékfejlesztés intézményrendszerének kialakulását és változásait, helyi és egyéb elemeit 

(falugondnokság, teleházak, Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat). 

A szakirodalmi tételek mellett az interneten elérhető forrásokra, illetve a különböző tervezési 

dokumentumok vonatkozó részeire épül a tananyag. 

11. Vidék-koncepciók, stratégiák és programok 
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A hallgatók az előadás keretében megismerkednek a Magyarországon elkészült különböző 

vidékfejlesztési dokumentumokkal, az azokban megfogalmazott célkitűzésekkel. A fő 

hangsúlyt a Darányi Vidékfejlesztési Program, illetve a LEADER program kapja, ennek 

keretében áttekintésre kerülnek a régióban elkészült helyi vidékfejlesztési stratégiák. 

12. A magyar vidék jövőképei 

Zárásként a magyar vidék jelenlegi gazdasági-társadalmi folyamatai alapján felvetődő 

kérdések, a fejlődés lehetséges útjai kerülnek bemutatásra. A lehetséges intézkedések mellett 

az integrált vidékfejlesztés lehetőségei, magyarországi megvalósíthatósága képezi még az 

előadás részét. 

A tananyagot az órai összefoglaló előadás tartalmazza. 

13.-14.-15. Esettanulmányok feldolgozása 

Az előadások keretében a hallgatók gyakorlati információkat kapnak a vidékfejlesztés 

elveinek és célrendszerének a helyi adottságokhoz és igényekhez való igazíthatóságáról, 

konkrét, megvalósult vidékfejlesztési projektek eredményeinek bemutatásán keresztül. 

 

3. A tárgy oktatásához használandó tananyag: 

Ángyán József (2002): Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a 

környezetgazdálkodás. Agroinform Kiadóház, Budapest. 

Bálint János – Juhász Mária – Katonáné Kovács Judit – Nagy Géza (2007): Vidékfejlesztés, 

vidékfejlesztés intézményrendszere. DE ATC AVK. 

Beluszky Pál – Síkos T. Tamás (1982): Magyarország falutípusai. Elmélet – Módszer – 

Gyakorlat. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. 

Buday-Sántha Attila (2001): Agrárpolitika – Vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az 

Európai Unió. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 

Csatári Bálint (2001): Az európai vidékiség és az Alföld, Alföldi tanulmányok XVIII. 

Csatári Bálint (2000): A magyarországi kistérségek vidékiség-kritériumai. In: Horváth Gy.-

Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. MTA 

Regionális Kutatások Központja, Budapest. pp. 193-217 

Csatári Bálint (2006): Települési és társadalmi változások a Duna–Tisza közi tanyákon. In: 

Győri R., Hajdú Z. (szerk.) Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Dialóg 

Campus Kiadó – MTA RKK, Budapest-Pécs. pp. 123-137. 

Csete László – Láng István (2009): A vidék fenntartható fejlődése. A vidék fejlődésének 

fenntarthatósága - hétköznapi megközelítésben. MTA Történelemtudományi Intézet - MTA 

Társadalomkutató Központ, Budapest. 
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Csoba Judit – Frey Mária – G. Fekete Éva – Lévai Márta – Soltész Katalin (2007): Szociális 

gazdaság kézikönyv. OFA, Budapest. 

http://195.70.62.5/ofarop/index.dw?mit=72&kiadvany_id=8 

Elek Sándor – Nemes Gusztáv (2000): Az agrárpolitika és a vidékfejlesztés néhány 

összefüggése. Európai Tükör, Műhelytanulmányok 76. 

Enyedi György (1980): Falvaink sorsa. Magvető Kiadó, Budapest. 

Erdei Ferenc (1940): Magyar Falu. Athenaeum Kiadó, Budapest. 

G. Fekete Éva (2005): Vidékpolitika. Oktatási segédanyag a vidék- és helyi fejlesztés 

tárgyhoz. Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, Miskolc. 

G. Fekete Éva (1999): Bevezetés az alulról vezérelt vidékfejlesztés elméletébe és 

módszertanába. PHARE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Szolnok. 

G. Fekete Éva (2004): Munkanélküliség és foglalkoztatási viszonyok az aprófalvas 

térségekben. Van-e esély a megmaradásra? In: A tudomány a gyakorlat szolgálatában - A 

foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. Az FMM és az MTA közötti 

együttműködési megállapodás alapján végzett kutatások első eredményei (2002-2004) MTA, 

Budapest. 55-85.p. 

G. Fekete Éva (szerk.) (2002): A tartós munkanélküliség kezelése vidéki térségekben. MTA 

RKK Miskolc-Pécs. 

Glatz Ferenc (2008): Új vidékpolitika (Párbeszéd a vidékért). Bp. MTA Társadalomkutató 

Központ. 

Glatz Ferenc (2005): A vidéki Magyarország jövője: Vitaanyag = Ezredforduló. 1–2, sz., 3–

21. o. 

Kerek Zoltán – Marselek Sándor (2009): A vidékfejlesztés gyakorlata, lehetőségek, 

intézkedések. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 

Kovács Teréz (2003): Vidékfejlesztési politika. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 

Kovács Teréz (2010): A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása. L’Harmattan Kiadó, 

Budapest. 

Kovács Teréz (szerk.) (2007): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után. VII. 

Falukonferencia. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. 

Kovács Teréz (szerk.) (2003): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. 

Falukonferencia. MTA Regionális Kutatások Központja – Magyar Regionális Tudományi 

Társaság, Pécs. 

Kovács Teréz (szerk.) (2000): Integrált vidékfejlesztés. V. Falukonferencia. MTA Regionális 

Kutatások Központja, Pécs. 
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Kovács Teréz (szerk.) (1997): A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. 

Falukonferencia. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. 

Sarudi Csaba (2003): Térség- és vidékfejlesztés. A magyar térgazdaság és az európai 

integráció. Agroinform Kiadó, Budapest. 

Szabó Bernadett (szerk.) (2009): A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései. MTA 

Társadalomkutató Központ, Budapest. 

Vidéki Térségek Európai Chartája. = Falu-Város-Régió. 1998. 8. sz. 

 

A tantárgy neve: Forrásfejlesztési technikák, a projektírás gazdaságtana 

1.2. A tárgy számonkérési módja: vizsga/gyakorlati jegy/aláírás  

2. A tantárgy ismeretanyagának heti tagolású tematikája :  

1. Társadalmi szerkezet és rétegződés 

Az óra folyamán sor kerül a társadalommal, a társadalmi szerkezettel kapcsolatos 

alapfogalmak áttekintésére. Ezt követően a különböző társadalmi elméletek rövid 

összefoglalására kerül sor. Az előadás részét képezi a szerkezet- és rétegződésvizsgálatok 

lehetséges módszereinek ismertetése is. 

2. Társadalmi egyenlőtlenségek 

A hallgatók megismerkednek a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulására és fennmaradására 

vonatkozó elméletekkel, illetve az az azokat kiváltó okokkal. Az előadás további részében a 

társadalmi egyenlőtlenségek magyarországi alakulásának áttekintésére kerül sor 1945-től 

napjainkig. 

3. Életmód, kultúra, értékek, normák, szocializáció 

Az alapfogalmak áttekintését követően az életmóddal, társadalmi normákkal és a 

szocializációval kapcsolatban megfigyelhető, az elmúlt évtizedekre jellemző változások rövid 

összefoglalására kerül sor. Az előadás során külön kiemelésre kerülnek az ezekkel összefüggő 

vitatott kérdések (értékek változása, szegénységi csapda stb.). 

4. Társadalmi mobilitás 

A hallgatók az alapfogalmak megismerését követően átfogó képet kapnak a társadalmi-

gazdasági szerkezet mobilitást befolyásoló szerepéről. Az egyes vándorlási formák tipizálását 

követően a magyarországi és nemzetközi migráció változásait, illetve főként jelenlegi 

alakulását és várható irányait tekinti át az előadás. 

5. Társadalmi változás 

Az óra keretében a társadalom szerkezetében és rétegződésében bekövetkezett átalakulásokat 

meghatározó tényezők összefoglalása az elsődleges célkitűzés. Az alapfogalmak áttekintését 



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

312 | oldal 
 

követően ennek megfelelően a modern társadalmak alapkritériumai, a nemzetközi tendenciák, 

illetve a magyar társadalom modernizációs törekvései, az ezekkel kapcsolatos ellentmondások 

állnak az előadás középpontjában. 

6. A vidékfejlesztés társadalmi vetületei I. – Népességmegtartó képesség 

A népességmegtartó és népességeltaró képesség fogalomkörének lehatárolását követően a 

hallgatók megismerkednek annak rendszerével, a befolyásoló tényezők körével. Ezt követően 

a vidéki térségek népességmegtartó képességével kapcsolatos jelenlegi legfontosabb 

problémák, illetőleg az ezek mérséklését célzó vidékfejlesztési célkitűzések és intézkedések 

kerülnek összefoglalásra. 

7. A vidékfejlesztés társadalmi vetületei II. – Gazdasági-társadalmi diverzifikáció 

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vidéki térségekben lezajlott és jelenleg 

is zajló gazdasági diverzifikációval, illetve annak a vidéki társadalomra gyakorolt hatásaival. 

Az óra keretében áttekintésre kerülnek a vidékfejlesztési politika e folyamatokkal kapcsolatos 

irányelvei, a beavatkozás területei, valamint a lehetséges eredmények és kockázatok.  

8. A vidékfejlesztés társadalmi vetületei III. – Közösségi részvétel, a helyi társadalom 

fejlesztése 

A hallgatók megismerkednek a helyi társadalom fogalmával, illetve a vidékfejlesztés egyik 

legfontosabb alapelvének tekinthető közösségi részvétel, vagyis az alulról építkezés elvével. 

Ezt követően áttekintésre kerülnek a vidékfejlesztési programok közösségfejlesztéssel 

kapcsolatos legfontosabb kihívásai és kiemelt feladatai, illetve a helyi társadalmak 

fejlesztésének szükségessége a fenntartható vidékfejlesztés érdekében. 

9. A vidékfejlesztés társadalmi vetületei IV. – Az IKT terjedésének hatásai – tudásalapú 

vidéki társadalom 

Az óra keretében a hallgatók megismerkednek az infokommunikációs technológiák 

terjedésének a vidéki társadalomra gyakorolt hatásaival, illetve a vidékfejlesztés 

szempontjából kiemelkedően fontos lehetőségeivel. Az előadás során a hallgatók 

megismerkednek többek között a távmunka előnyeivel és lehetőségeivel, valamint a városi és 

vidéki terek közötti információs szakadék csökkentésének hatásaival. 

10. A vidékfejlesztés társadalmi vetületei V. – A vidék felértékelődése 

Zárásként a hallgatók megismerkednek a vidéki térségek Nyugat-Európában tapasztalható 

felértékelődésének okaival és folyamatával, a vidékfejlesztési politikák erre gyakorolt 

hatásaival. Az előadás megpróbál választ keresni arra, milyen lehetséges utak állnak a magyar 

vidék előtt, és hogyan befolyásolhatja ezt a vidékpolitika. 

3. A tárgy oktatásához használandó tananyag: 
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ANDORKA R. (2003): Bevezetés a szociológiába. (Szerk.:  Gyurgyák J.). Budapest, 

Osiris Kiadó. 

ANDORKA R. (1996): Gazdasági, társadalmi változások és problémák a mai magyar 

falvakban. – A falu. XI. évf. 4. sz. pp. 7-17. 

BUDAY-SÁNTHA A. (2004): Az agrár- és vidékfejlesztés lehetőségei, tennivalói. – 

Gazdálkodás. XLVIII. évf. 1. sz. pp. 61-68. 

CSATÁRI B. (1986): A községek megtartó képességének fő tényezői az Alföldön. In: Falvak, 

mezővárosok az Alföldön. (Szerk.: Novák L. – Selmeczi L.). Nagykőrös. pp. 779-789. 

KOVÁCS T. (2003): Vidékfejlesztési politika.  Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 

KULCSÁR L. (1998): Vidékfejlesztés és vidékpolitika Magyarországon. – A Falu. XIII. évf. 

2. sz. pp. 5-15. 

Romány P. (1999): Az agrártársadalom térségi különbségei és a migráció Magyarországon I. 

– Gazdálkodás. XLIII. évf. 5. sz. pp. 65-72. 
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4. számú melléklet 

Kapcsolatépítés, partnerségek 

 

1. Stratégiai partnerek 

• Mezőtúr Város Önkormányzata, 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

• Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztésért Fejlesztésért Felelős Államtitkárság, 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

• Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, 1223 Budapest, Park u. 2. 

• Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, 

Park u. 2. 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 5000 Szolnok, Baross 
Gábor út 20. 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szolnok, Verseghy park 8. 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2 

• LEADER Helyi Akció Csoportok: 

• Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 

2. 

• Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület, 5000 Szolnok, Szabadság tér 2. 

fsz. 2. 

• Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület, 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 49. 

• Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület, 5411 Kétpó, Almássy tér 1. 

• Tisza-tó Térsége Leader Egyesület, 5241 Abádszalók, Deák F. út 1/17. 

• Tiszazugi Leader Egyesület, 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 

• Jász-Nagykun-Szolnok megye Esély Szociális Közalapítványa 

• Integrált Közösségi Szolgáltató Terek 

• Jász-Nagykun-Szolnok megye települési önkormányzatai 

 

2. Szakmai partnerek 

• Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ, 5000 Szolnok, 

Városmajor út 67/a 

• Kunszentmárton Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 5440 Kunszentmárton, 
Köztársaság tér 1. 

• Tiszapüspöki Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. 

• Bizalom Mentálhigiénes Egyesület, 5000 Szolnok, Garibaldi út 10. 
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• Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei irodája, 5000 Szolnok, 

Kossuth tér 2. 

• Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, 5000 Szolnok, Baross út 56. 

• Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, 5000 Szolnok, Mária 

út 38. 

• Kornéliusz Háza Missziós Egyesület, 5001 Szolnok, Pf.: 89 

• Ternengo Drom, 5000 Szolnok, Hajnóczy út 43. 

• Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermek Alapítvány, 5000, Szolnok, Karczag L. u. 2. 

• Impulzus Egyesület, 5000 Szolnok, Baross út 41/G. 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 

• Nagycsaládosok Egyesülete, 5000 Szolnok, Szapáry út 23. 

• SZER-TELEN Fiatalokért Szolnok Közhasznú Egyesület, 5000 Szolnok, Batthyányi u 

8. 

• Jász-Nagykun-Szolnok megyei AE Szövetség, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

• Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete, 5100 Jászberény, Szent István krt. 

11. II. em. 6. 

• „Rák ellen-együtt- egymásért” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület, 5000 

Szolnok, Szapáry út 23. Sclerosis Multiplex Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Egyesület, 5000 Szolnok Kossuth L. u. 18. 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, 5000 Szolnok, 

Móra F. u. 15. 

• „Én is vagyok” Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete, 5000 Szolnok, 

Besenyszögi u. 17. 

• Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, 5008 Szolnok, Krúdy u. 67. 

• „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvány, 5000 Szolnok, Tőr út 3. 

• Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportszövetsége, 5000 Szolnok, 

Kossuth L. u. 2. 

• Híd Jelnyelvi Tolmácsok Egyesülete, 5000 Szolnok, Karczag L. u. IV. 42. 

• Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete, 5000 Szolnok, Somogyi B. 

u. 4. 

• Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 5000 Szolnok, Kossuth tér 5/a 

• Emberkék az emberért Egyesület, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1. 
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• Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Érdekvédelmi 

Egyesülete, 5000 Szolnok, Botár u. 4. 

• Brumm Szociális Szövetkezet, 5085 Rákóczifalva, Szent László Király út 32. 

• KUN Tarisznya Szociális Szövetkezet , 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 47. 

• Pro Biovita Szociális Szövetkezet, 5092 Tiszavárkony, Ady E. út 1/6. 

 

További szakmai partnerek 

 

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEREK (IKSZT)  
  

Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő IKSZT címbirtokos szervezetek 

 

Címbirtokos szervezet 
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 

Községi Önkormányzat Jánoshida 

Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület 

Rákócziújfalu Község Önkormányzata Rákócziújfalu 

Szajol Község Önkormányzata 

Tiszapüspökiért Kör Egyesület 

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 

PRO TOMAJMONOSTORA Kommunális Nonprofit Közhasznú KFT. 

  

LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (HACS)  
 

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET (RÁKÓCZIFALVA)  

Székhely: 5000 Szolnok, Szabadság tér 2. fsz. 2. 
LEADER Iroda / telephely / számlázási cím: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 4. Pf. 41.  
Telefon: 56/ 584-009 
Fax: 56/ 584-010 
E-mail:  ktzve1@gmail.com 
Web: www.ktzve.hu  
  
Elérhetőségek: 
Debreczeni László: 70/ 6310-003 (elnök) 
Szolovjov Rita: 70/ 3811-320 (munkaszervezet vezető) 
Terenyei Magdolna: 70/ 3687-167 
Benke Zsuzsanna: 70/ 3686-304 
Kiss Márton: 70/ 6220-371 
  
Ügyfélfogadás: hétfőtől - péntekig: 8.00 - 16.00 óráig, csütörtök: 8.00 - 18.00 óráig 

  



Egyházi fenntartású agrár- vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja  

 

317 | oldal 
 

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület adatai a 2011. október 1-jén, a 2013. 

január 1-jei közigazgatási állapot szerint 

 Település Kistérség Járás Lakó-népesség 
Besenyszög Szolnoki Szolnoki 3339 

Csataszög Szolnoki Szolnoki 295 

Hunyadfalva Szolnoki Szolnoki 195 

Kőtelek Szolnoki Szolnoki 1627 

Nagykörű Szolnoki Szolnoki 1592 

Rákóczifalva Szolnoki Szolnoki 5434 

Rákócziújfalu Szolnoki Szolnoki 2001 

Szajol Szolnoki Szolnoki 3795 

Szászberek Szolnoki Szolnoki 999 

Tiszajenő Szolnoki Szolnoki 1618 

Tiszasüly Szolnoki Szolnoki 1432 

Tiszavárkony Szolnoki Szolnoki 1529 

Tószeg Szolnoki Szolnoki 4437 

Újszász Szolnoki Szolnoki 6321 

Vezseny Szolnoki Szolnoki 651 

Zagyvarékas Szolnoki Szolnoki 3488 

Összesen 38 753 

forrás: ksh (2014. 02.01.) 

  

JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE (JÁSZAPÁTI) 

Székhely: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. 
Telefon, fax: 06-57/443-570 
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com 
Web: www.jkhk.hu 
Elérhetőségek: 
Elnök: Szűcs Lajos 
Megbízott munkaszervezet vezető: Barta Ágnes 
Munkaszervezet tagjai: Ádám Csilla, Szikszai Brigitta 
 
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő 8 00 – 12 00 és 13 00 – 19 00 
Kedd-péntek 8 00 – 12 00 és 13 00 – 17 00 
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Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete adatai a 2011. október 1-jén, a 2013. 

január 1-jei közigazgatási állapot szerint 

  

Település Kistérség Járás Lakó-népesség 

Alattyán Jászberényi Jászapáti 2103 

Jánoshida Jászberényi Jászapáti 2472 

Jászágó Jászberényi Jászberényi 706 

Jászalsószentgyörgy Jászberényi Jászapáti 3550 

Jászapáti Jászberényi Jászapáti 8889 

Jászárokszállás Jászberényi Jászberényi 7929 

Jászboldogháza Jászberényi Jászberényi 1705 

Jászdózsa Jászberényi Jászapáti 2180 

Jászfelsőszentgyörgy Jászberényi Jászberényi 1921 

Jászfényszaru Jászberényi Jászberényi 5680 

Jászivány Jászberényi Jászapáti 388 

Jászjákóhalma Jászberényi Jászberényi 3007 

Jászkisér Jászberényi Jászapáti 5467 

Jászladány Jászberényi Jászapáti 5614 

Jászszentandrás Jászberényi Jászapáti 2509 

Jásztelek Jászberényi Jászberényi 1646 

Pusztamonostor Jászberényi Jászberényi 1593 

Összesen 57 359 

forrás: ksh (2014. 02.01.) 

 

NAGYKUNSÁGÉRT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET (KÉTPÓ) 

Székhely: 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 
Telefon: 06-20-372-0300 
E-mail:egyesulet@nkve.hu, leader@nkve.hu 
Web: nkve.hu 
Elérhetőségek: 
Vida Tamás elnök vida.tamas@nkve.hu Tel.: 06-20-382-5442 
Surányi Zsolt munkaszervezet vezető suranyi.zsolt@nkve.hu Tel.: 06-20-384-7469 
Unginé Gonda Mária gonda.maria@nkve.hu Tel.: 06-20-380-8062 
Borsi Imre borsi.imre@nkve.hu  
Szűcs Dániel szucs.daniel@nkve.hu 
 
Ügyfélfogadás: hétfőtől - péntekig: 8.00 - 16.00 óráig 
csütörtök: 8.00 - 18.00 óráig 
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Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület adatai a 2011. október 1-jén,  

a 2013. január 1-jei közigazgatási állapot szerint 

Település Kistérség Járás Lakó-népesség 

Karcag Karcagi Karcagi 20632 

Kenderes Karcagi Karcagi 4809 

Kétpó Mezőtúri Mezőtúri 707 

Kisújszállás Karcagi Karcagi 11397 

Mesterszállás Mezőtúri Mezőtúri 756 

Mezőhék Mezőtúri Mezőtúri 340 

Mezőtúr Mezőtúri Mezőtúri 17510 

Túrkeve Mezőtúri Mezőtúri 8878 

Összesen 65 029 

forrás: ksh (2014. 02.01.) 

  

TISZA-TÓ TÉRSÉGE LEADER EGYESÜLET (ABÁDSZALÓK) 

Székhely: 5241 Abádszalók, Deák F. út 1/17. 

Telefon: 06-59-535-357 
E-mail:  tiszato.leader@gmail.com 
Web: leader.tiszato.hu 
Elérhetőségek: Szabó István elnök szaboi.leader@gmail.com 20-669-4462 
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 – 18.00, kedd-péntek: 8.00 – 16.00 

  

Tisza-Tó Térsége Leader Egyesület adatai a 2011. október 1-jén, a 2013. január 1-jei 

közigazgatási állapot szerint 

Település Kistérség Járás Lakó-népesség 

Abádszalók Tiszafüredi Kunhegyesi 4180 

Berekfürdő Karcagi Karcagi 935 

Kunhegyes Tiszafüredi Kunhegyesi 7704 

Kunmadaras Karcagi Karcagi 5453 

Nagyiván Tiszafüredi Tiszafüredi 1214 

Tiszabura Tiszafüredi Kunhegyesi 2895 

Tiszaderzs Tiszafüredi Tiszafüredi 1076 

Tiszafüred Tiszafüredi Tiszafüredi 11382 

Tiszagyenda Tiszafüredi Kunhegyesi 998 

Tiszaigar Tiszafüredi Tiszafüredi 833 

Tiszaörs Tiszafüredi Tiszafüredi 1345 

Tiszaroff Tiszafüredi Kunhegyesi 2143 
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Tiszaszentimre Tiszafüredi Tiszafüredi 2169 

Tiszaszőlős Tiszafüredi Tiszafüredi 1540 

Tomajmonostora Tiszafüredi Kunhegyesi 716 

Összesen 44 583 

forrás: ksh (2014. 02.01.) 

  
TISZAZUGI LEADER EGYESÜLET (KUNSZENTMÁRTON) 

Székhely: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 
Telefon: 06-56/560-294, 06-56/560-295 
Fax: 06-56/560-294 
E-mail: tiszazug.leader@gmail.com 
Web: www.tiszazugleader.eu 
  
Elérhetőségek: 
Fazekas János elnök 
Nagyistókné Kecskés Marietta munkaszervezet vezető 
Kardos Imre - ügyintéző 
Birgés Brigitta - ügykezelő 
Bíró Csaba - ügyintéző 
  
Ügyfélfogadás:  
hétfő, kedd, csütörtök, péntek : 7.30-16.00 óráig, szerda: 7.30-18.00 óráig 

  

Tiszazugi Leader Egyesület adatai a 2011. október 1-jén, a 2013. január 1-jei 

közigazgatási állapot szerint 

  

Település Kistérség Járás Lakó-népesség 

Cibakháza Kunszentmártoni Kunszentmártoni 4 253 

Csépa Kunszentmártoni Kunszentmártoni 1 669 

Cserkeszőlő Kunszentmártoni Kunszentmártoni 2 260 

Kunszentmárton Kunszentmártoni Kunszentmártoni 8 793 

Martfű Szolnoki Szolnoki 6 490 

Nagyrév Kunszentmártoni Kunszentmártoni 676 

Öcsöd Kunszentmártoni Kunszentmártoni 3 362 

Szelevény Kunszentmártoni Kunszentmártoni 1 160 

Tiszainoka Kunszentmártoni Kunszentmártoni 402 

Tiszakürt Kunszentmártoni Kunszentmártoni 1 463 

Tiszasas Kunszentmártoni Kunszentmártoni 1 035 

Összesen 31 563 

forrás: ksh (2014. 02.01.) 
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TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (KUNCSORBA) 
  
Székhely: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 49. 
Telefon: 06-56/590-631 
Fax: 06-56/590-631; 06-56/590-632 
E-mail: tiszamentileader@gmail.com 
Web: http://tiszamentikozosseg.hu/ 
Elérhetőségek: 
Kiss Mária elnök:06-70/431-5843 
Vass Renáta munkaszervezet vezető:06-56/590-631 
Kazinczi Rita ügyintéző:06-56/590-631 
Tóth Ibolya ügyintéző:06-56/590-631 
  
Ügyfélfogadás:  
hétfő, kedd, szerda, péntek : 8.00-16.00 óráig, csütörtök: 8.00-18.00 óráig 
  

Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület a 2011. október 1-jén, a 2013. január 1-jei 

közigazgatási állapot szerint 

Település Kistérség Járás Lakó-népesség 
Külterületi 

jogosult 
Fegyvernek Törökszentmiklósi Törökszentmiklósi 6507   

Kengyel Törökszentmiklósi Törökszentmiklósi 3659   

Kuncsorba Törökszentmiklósi Törökszentmiklósi 622   

Örményes Törökszentmiklósi Törökszentmiklósi 1079   

Tiszabő Törökszentmiklósi Kunhegyesi 1983   

Tiszapüspöki Törökszentmiklósi Törökszentmiklósi 1345   

Tiszatenyő Törökszentmiklósi Törökszentmiklósi 1658   

Törökszentmiklós Törökszentmiklósi Törökszentmiklósi 21071 277 

Összesen 37 924 277 

forrás: ksh (2014. 02.01.) 
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OKJ szerinti szakképzések programjai

 

Szakképesítés megnevezése: 

A szakképesítés OKJ száma: 31 621 02

Megfeleltetés: Aranykalászos gazda

A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint

A szakképesítés szintje: alsó középfokú 

A szakképesítés tanulmányi területe: 

A szakképesítés típusa: rész-szakképesítés

Szakmacsoport: Mezőgazdaság

 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető

Feor száma: Feor megnevezése:

6130 Vegyes profilú gazdálkodó

Ágazati besorolás: Mezőgazdaság

A szakképesítésért felelős miniszter:

Jegyzékbe kerülés éve: 

Az SzVK letöltése: 31_621_02_aranykalaszos_gazda.pdf

 

Az Aranykalászos gazda szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző

Az aranykalászos gazda általános 

végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói 

tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező ő

mezőgazdasági termelési munkákat 

elvégezni. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Talaj-előkészítést, vetést végezni 

feladatokat ellátni - Növényápolást végezni 

alapfeladatokat ellátni - Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani 

vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja

OKJ szerinti szakképzések programjai 

Szakképesítés megnevezése: Aranykalászos gazda 

31 621 02 

Aranykalászos gazda 

A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint 

alsó középfokú rész szakképesítés 

A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés (621)

szakképesítés 

őgazdaság 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:

Vegyes profilú gazdálkodó 

Állat- és növénytermesztő

Önálló gazda 

Őstermelő 

őgazdaság 

ős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter 

31_621_02_aranykalaszos_gazda.pdf 

Az Aranykalászos gazda szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mező

végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói 

tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a 

őgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

őkészítést, vetést végezni - A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos 

Növényápolást végezni - Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési 

Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani - Állatot 

őoktatás megvalósításának mintaprogramja  
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5. számú melléklet 

Növénytermesztés és állattenyésztés (621) 

ő foglalkozások, munkakörök: 

ő munkakörök: 

és növénytermesztő 

ő leírása: 

őgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák 

végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói 

ő őgazdasági szakember, aki a 

ő technológiákkal képes 

őképességének fenntartásával kapcsolatos 

és zöldségtermesztési 

Állatot takarmányozni - 
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Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani - Állatot szaporítani - Gépet, épületet, 

építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni - Környezet-, tűz- és munkavédelmi 

előírásokat betartani és betartatni - Kereskedelmi tevékenységet végezni - Vállalkozási, 

szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni - Önálló agrárgazdasági vállalkozást 

működtetni 

Kapcsolódó szakképesítések: 

A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés ráépülés: 

Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja: 

34 621 01 Gazda szakképesítés 

 

Az Aranykalászos gazda képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a 

mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Szakmai előképzettség: nincs 

Előírt gyakorlat: nem 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek 

Szintvizsga: nincs 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:nincs 

Elmélet/gyakorlat aránya: 

30%-elmélet 

70%-gyakorlat 

A képzés maximális időtartama: 

Szakképzési évfolyamok száma:0 év 

Maximális óraszáma: 480-720 óra 

Választható képzési formák: 

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) 
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Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági technikus 

A szakképesítés OKJ száma: 54 621 02 

Megfeleltetés: Mezőgazdasági technikus 

A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint 

A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés 

A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés (621) 

A szakképesítés típusa: szakképesítés 

Szakmacsoport: Mezőgazdaság 

 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök: 

Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök: 

3131 Mezőgazdasági technikus 

Agrártechnikus 

Falugazdász (technikus) 

Háztáji mezőgazdasági technikus 

Mezőgazdasági asszisztens 

Mezőgazdasági technikus 

 

Ágazati besorolás: Mezőgazdaság 

A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter 

Jegyzékbe kerülés éve: 0 

Az SzVK letöltése: 54_621_02_mezogazdasagi_technikus.pdf 

A Mezőgazdasági technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz 

kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, 

munkacsoportokat irányít. 

A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű 

agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi 

termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá 

enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek. 

A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
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piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását 

pályázati források biztosítása útján mű

és értékesítési tevékenységet folytatni 

mezőgazdaságban alkalmazott erő

tartási, tenyésztési feladatait végezni 

és tápanyagellátást végezni - a fontosabb szántóföldi növénykultú

végezni - a fontosabb zöldség

környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni 

tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni 

elvégezni - mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelő

mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni

 

Kapcsolódó szakképesítések: 

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:

Azonosító száma: 

 

A Mezőgazdasági technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: nincs 

Előírt gyakorlat: nem 

Pályaalkalmassági követelmények:

Szakmai alkalmassági követelmények:

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

Szintvizsga: nincs 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő

képzés esetén a 9. évfolyamot követő ő

évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első

követően 160 

Elmélet/gyakorlat aránya: 

40%-elmélet 

60%-gyakorlat 

A képzés maximális időtartama:

vidékfejlesztési felsőoktatás megvalósításának mintaprogramja

apulóan megtervezni, elindítani vállalkozását - pénzügyi tervezésre, hitel és 

pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását - anyagbeszerzési, készletezési 

és értékesítési tevékenységet folytatni - beállítani, ellenőrizni, karbantartani és 

őgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket - a fontosabb gazdasági állatfajok 

tartási, tenyésztési feladatait végezni - szakmai szempontokon nyugvó, okszerű ű

a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését 

a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését végezni 

ő termelési technológiákat alkalmazni - a mezőgazdasági termelés munka

és környezetvédelmi feladatait ellátni - a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését 

őgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelő

őgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni

 

dó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:

 Megnevezése: A kapcsolódás módja:

őgazdasági technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei: 

nincs 

érettségi végzettség 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek 

ű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követő

ően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot 

őtartama: 
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pénzügyi tervezésre, hitel és 

anyagbeszerzési, készletezési 

őrizni, karbantartani és üzemeltetni a 

a fontosabb gazdasági állatfajok 

szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést 

rák gazdaságos termesztését 

ő ő kiskerti termesztését végezni - 

őgazdasági termelés munka-, 

zdasági termelés tervezését, szervezését 

őgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni - 

őgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni 

dó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés: 

A kapcsolódás módja: 

őtartama: 5 évfolyamos 

ően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. 

ő ő szakképzési évfolyamot 
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Szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Maximális óraszáma: nincs óra 

Választható képzési formák:  

Nappali, Esti 
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