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1. fejezet - A tantárgy célja és
szakirodalmi ismertetője
1. Bevezetés
A helyi erőforrás és termékpálya menedzsment című jegyzet célja a települési erőforrások helyben történő
felhasználásának módszertani elősegítése, megemlítve a helyi hozzáadott értéklánc kiépítésének és
fejlesztésének kialakítási példáit. A helyi termékpálya kialakítása társadalmi és gazdasági szempontokat is
szolgál. A termelőknek lehetőséget biztosít arra, hogy tradicionális szaktudásuk révén magas hozzáadott értékű
termékeket előállítsanak elő és értékesítsék azokat a regionális piacokon. A produktumok főként a
mezőgazdasági cikkek, és az élelmiszertermelő kisipari cikkek köréből kerülnek ki, de egyre jobban
felértékelődnek az energiatermeléshez kapcsolódó alapanyagok, berendezések is. Alapvető cél, hogy az így
megtermelt profit a régióban maradjon, és a helyi lakosság egzisztenciáját szolgálja. A termékpálya a regionális
vállalkozók partnerségi viszonyba történő bevonását és vállalkozások fejlesztését helyezi előtérbe: „A
termékpálya olyan kapcsolatok rendszere, amely a termékek es szolgáltatások beszerzési es értékesítési
folyamataiban resztvevő vállalkozások között valósul meg” (ERNYEI-NAGY 1999).
A helyi termék előállításától a végfelhasználásig terjedő, egymásra épülő értéknövelő tevékenység több
egymástól különálló fázisban történik, amely magas fokú koordinációt eredményez. Ennek a jelentősége
kulcsfontosságú a lakosság megtartásában, a helyi életminőség fenntartásában, javításában, sőt a
környezetvédelmi feltételeknek való megfelelésben egyaránt. A helyi termékpálya a kíméletes tájgazdálkodás
elveit követi az erőforrások felhasználásban, amely megfelel a fenntartható fejlődés kritériumainak. További
célként jelölhető ki az a szándék, hogy a település és régiófejlesztés tervezési dokumentumaiba tételesen
kerüljenek be az adott földrajzi térre leginkább jellemző helyi erőforrások, magas minőségű, tradicionális helyi
termékek, amelyek utat nyithatnak egy adott térség bizonyos fokú önellátása felé.
A termékpálya kialakításába beleértjük az alapanyagot, a termeléshez szükséges infrastruktúrát, a humántőkét,
forgótőkét, értékesítési csatornát, partnerhálózatot, marketing és a menedzsment tevékenységet is. Ebben a
komplex folyamatban nyújt segítséget az Európai Unió Agrárpolitikájának a negyedik, átfogó tengelyét képező
LEADER fejlesztési programja. A program sajátossága a vidéki gazdaság javítására összpontosuló helyi
kezdeményezések támogatása, főképpen a helyi termékek minőségének színvonalas fejlesztése. A
kezdeményezés tulajdonképpen nemcsak a helyi termékek értékének növelésére irányul, azonfelül magában
foglalja a kistermelők piacra jutásának elősegítését és a kapcsolódó partnerségi együttműködések kialakítását is.
Ez utóbbi célkitűzés napjainkra egyre nagyobb hangsúlyt kapott, mivel a legtöbb projekt esetében a helyi
termékek szélesebb piacra történő terítésének kritikus feltétele a stabil és profitábilis üzleti tevékenység. A
LEADER komoly előrelépést jelent a vidékfejlesztésben a hagyományos támogatási rendszerekhez képest,
hiszen a lokális közösséget és a helyi erőforrásokat teszi meg a fejlődés (endogén) alapjává és ezek felhasználási
módjáról szabadon rendelkezik. A döntéshozatali szint vertikális jellegű alsóbb szintekre történő áthelyezésével
a helyi és regionális érdekek közelebb kerülnek az Európai Bizottság által létrehozott eszköz- és célrendszerhez
(RAY 1999).

1.1. A témakör rövid tartalmi áttekintése
A helyi erőforrás és termékpálya menedzsment című jegyzet az egész termelési láncot vizsgálva készült el. A
helyi termékek speciális sajátosságokkal rendelkeznek és előállításuk általában kis léptékben, helyben
rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával történik. A vidéki gazdálkodásban egyre dominánsabban
érvényesül az alternatív, alacsony ráfordítású, természetbarát gazdálkodási rendszerek kialakításának igénye
(BÍRÓ; FEHÉR 2005). Már csak az a kérdés, hogy melyek azok az erőforrások, amelyekre a vidékfejlesztés
során támaszkodni lehet és hatékonyan kiaknázhatók? A kérdés igen összetett és megválaszolásához
mindenekelőtt szükséges az adott táj/régió átfogó és megfelelő mélységű, ill. az aktuális társadalmi-gazdasági
viszonyainak részletekbe menő ismerete.
Az előbbiek tárgyalását a felszín alatti erőforrásoktól (bányavagyon, geotermikus készletek, vízbázis) indokolt
kezdeni, melyek alapjai a regionális gazdaság prosperitásának, és az önellátás megteremtéséhez is kézenfekvő
lehetőségeket nyújthatnak (PÁPAY 2003, HAHN et. al. 1998). A bányavagyon elemein kívül a földhő
hasznosítás helyi adottságai is ide tartoznak (DÖVÉNYI 2008, HALÁSZ et.al. 2009, KOZÁK; MIKÓ 2003). A
felszíni és a felszín feletti erőforrások ismerete alapvetően a mezőgazdaság és az energiatermelés miatt
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birtokolnak nagy jelentőséget. A talajtani potenciál feltárása és a régióra jellemző haszon és gyógynövények,
valamint a produktivitás megbecslése kiemelkedő feladat a helyzetfeltárás során. (FÜLEKI 2008,
KARÁCSONYI 2010) A helyi erőforrásokra alapozott tervezés munka, pénz és időigényes, amely már a
tájföldrajzi adottságok felmérésénél jelentkezik. A helyi termék fogalmának több meghatározása is létezik a
szakirodalomban és közhasználatban is. Számos szerző kísérelte meg a mai napig nehezen megfogható fogalom
jelentésének megvilágosítását, de termékskálára lebontva máig hiányoznak az egzakt viszonyítási pontok. A
helyi termék elnevezése alapvetően egy minőségi kategória is, ahol elsőrendű fontosságú feltételrendszer az
egyediség és a magas minőség kettőse, átszőve a fenntarthatóság elemeivel. Ez jelen esetben a tájvédelmet, a
megfelelő állatjóléti intézkedéseket, a különleges adottságú termőhely/tenyésztőhely, valamint a különféle
egyedi jegyekkel bíró alapanyag (növény és állat) tradicionális rendelkezésre állását jelenti. A következő
lépcsőfok a feldolgozási eljárás nagy múltra visszatekintő szaktudása, a mikro vagy kisvállalkozási szint kisipari
jelleggel, valamint a belső vagy külső piacra történő termelés. (G. Fekete 2009, TREGEAR et. al. 2007)
A termékpályához kapcsolható, de alapvetően szolgáltatás alapú tevékenység a megújuló természeti erőforrás
alapú energiaellátás. Magyarországon a megújuló energiaforrások használata a lehetőségekhez képest igen
alacsony szinten van. Elsősorban azokat a nyersanyagokat kell alkalmazni, amelyek helyben általában 30km-es
körzeten belül rendelkezésre állnak és felhasználásuk gazdaságos és környezetbarát. Elsősorban ezekre a hazai
nyersanyagkészletekre épülhet minőségi és fenntartható fejlesztési stratégia. Hazánk kiváló adottsággal
rendelkezik geotermia tekintetében, de legfőképpen a hőszivattyús és a segédközeges potenciálok
kiaknázhatóságában. A geotermikus gradiens átlagos értéke kb. 20 méterenként 1°C a Föld belseje felé haladva.
Ez a hő energiaforrásként sokféle módon hasznosítható. Közvetlenül felhasználható távfűtési rendszerekben,
optimális esetben elektromos áram előállítására is alkalmas, valamint az erőművi hulladékhővel mezőgazdasági
növénytermesztést teszt lehetővé üvegházi rendszerben. A mezőgazdaságban egyre erőteljesebben fogalmazódik
meg az alternatív, alacsony ráfordítású, természetbarát gazdálkodási rendszerek kialakításának igénye (BÍRÓ;
FEHÉR 2005). A cél az, hogy a regionális termék megjelenítse a speciális, helyhez köthető tulajdonságokat, és
hogy annak fogyasztása együtt történjen más helyi termékek vagy szolgáltatások fogyasztásával, és a gazdasági
haszon is széles köröket érintsen.
Az Európai Unió 19,6 millió vállalkozása 126,7 millió munkavállalót foglalkoztat, ennek döntő többsége nem a
nagyvállalatokat jelenti. Az összes Európai Unióban működő vállalkozás 99,8 százalékát – az elmúlt évekhez és
a magyarországi arányokhoz hasonlóan - a kis- és közepes vállalkozások adják. A KKV szektor Antonio Tajani,
az Európai Bizottság alelnöke, ipar és vállalkozáspolitikai biztosa szerint: „gazdaságunk motorját jelentik,
amelynek erősnek, versenyképesnek és innovatívnak kell lennie”. Magyarországon ez a szektor a fő
foglalkoztató, az összes foglalkoztatott 71,7 százaléka mikro, kis és középvállalkozásnál dolgozik, ez 4,8
százalékkal nagyobb arány, mint az Európai Unió 27 tagállamában. (SBA Fact Sheet Hungary 2010/2011) Ez a
szektor elmúlt 10 évben jelentős foglalkoztatás bővülést tudott elérni a nagyvállalatokkal ellentétben. Fontos
kiemelni, hogy a magyar kis és középvállalkozások kétharmada importra termel, ezért a megtermelt nyereség
döntőtöbbsége Magyarországon marad. A mindenkori magyar kormányzat sajnos fáziskéséssel vette észre döntő
szerepüket a hazai gazdaságban, így lassan indulhatott meg egy versenyképesség-növelő program a KKV-k
számára. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kis és középvállalkozásokra fent említett fontos tények mellett,
hiszen működésüket a hazai piac döntően befolyásolja.
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2. fejezet - A felszín alatti természeti
erőforrások
Ebben a fejezetben egy adott település területén található potenciális, felszín alatti erőforrások összegyűjtése és
tipizálása történik. Meghatározásra kerülnek azok a legfontosabb, helyben rendelkezésre álló bányászati
nyersanyagok, amelyekre egy minőségi fejlesztési stratégia épülhet. Elsősorban a hazai nyersanyagkészletek és
bányászati perspektívái kerülnek feldolgozásra.

1. Energiahordozók
Az energiahordozókat két csoportba sorolhatjuk. A keletkezésüktől függően megkülönböztetünk fosszilis és
megújuló energiahordozókat. A fosszilis tüzelőanyagok közé tartozik a kőszén, a kőolaj és a földgáz, amelyek
főként szenet és hidrogént tartalmazó vegyületek. Ezek a hagyományos energiaforrások a természetben
keletkeznek. Szilárd, folyékony vagy gáznemű halmazállapotúak, nagy az energiasűrűségük. Évmilliók során
növényi és állati maradványokból a levegőtől elzárva bomlás során alakultak ki. Az elmúlt évszázadoktól
napjainkig a világgazdaság energiaigényeit a fosszilis energiahordozók elégítik ki. A szén volt az első nagy
mennyiségben használt fosszilis tüzelőanyag, energiaforrásként való alkalmazása a 18. század közepén a gőzgép
feltalálásának köszönhető. A széntüzelésű gőzgép elterjedése a gyárakban és a közlekedésben fellendítette a
korabeli gazdaságot, amely lehetővé tette az ipari forradalom kialakulását. A fejlett ipari országokban mára a
kőszén dominanciája megszűnt és már más tüzelőanyagokat használnak elsődleges energiaforrásként. Ma is a
fogyasztás döntő többségét a szénhidrogének különböző fajtái adják úgy, mint a kőolaj, a kőszén és a földgáz.
Emellett az atomerőművek és a megújuló energiát felhasználó erőművek a termelés csupán marginális részét
képezik. A szénből, kőolajból, földgázból előállított szénhidrogének kulcsfontosságúak az energiaellátásban. A
legnagyobb részét közlekedésben, villamos energia előállítására és fűtésre használjuk, de alapanyagául
szolgálnak a vegyipari, a műanyag- és a gumiipari termékeknek. A fosszilis tüzelőanyagok elégetése során széndioxid és víz, sőt nagymértékű egyéb elegyrész, valamint hamu keletkezik, ami különféle nehézfémeket,
rákkeltő anyagokat tartalmaz. Ezek a folyamatok nem megújíthatók, vagyis csak igen korlátozott mértékben
termelődnek újra, mennyiségük csak korlátozottan hozzáférhető. Felhasználásuk az elmúlt évszázadban
rohamosan emelkedett, ami részben a pazarló és felelőtlen felhasználásnak köszönhető.

2. Fosszilis tüzelőanyagok:
• Kőszenek
• Kőolaj
• Földgáz
• Olajpala
• Urán

3. A kőszenek
A szén volt az első fosszilis tüzelőanyag, amelyet óriási mennyiségben használtunk energiaforrásként. A
népszerűségét a fánál nagyobb fűtőértéknek, a biztonságos szállításnak és gazdaságos kitermelésnek
köszönhette. Ma elsődleges szerepe a villamos energia előállításában van. A legtöbb fejlett országban a szén
szerepét átvette az olaj, gáz és a megújuló energiák, mint a szél, nap vagy vízi energia. A környezetszennyező
hatása miatt szorult háttérbe. A szén minősége és a szénrétegek geológiai jellemzői meghatározzák a gazdaságos
felhasználását. A minősítés a fűtőértéktől, hamu és víztartalomtól függ, amely a szénlerakódás érettségének a
függvénye.
A kőszén hőmérséklet- és nyomásnövekedés hatására átalakult, betemetett növényi anyag. Felhasználásának
alapját adja az elégetésekor felszabadult energia, amit a növény fejlődése során a napsugárzásból elraktároz. A
kőszén mocsári környezetben alakul ki, ahol a növények elhalásuk után víz alá kerülnek. Így egyrészt nem
következik be a szerves anyag levegőn történő oxidációja, másrészt az iszappal való betemetődés
megakadályozza, hogy a baktériumok és gombák a növényi anyagot lebontsák. A mocsarakban ilyen módon
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betemetődött növényi anyag tőzeggé alakul, mely 90 % vizet is tartalmazhat. A tőzeg akkor fejlődik tovább
kőszénné, ha az adott terület lassú süllyedése miatt további üledékrétegek halmozódnak fel rajta. Ekkor a tőzeg
a nyomásnövekedés miatt nagymértékben tömörül, és vize nagy részét elveszíti.
Biokémiai szénülésnek nevezzük a szénképződésnek azt a kezdeti szakaszát, amelyben még mikroorganizmusok
végzik a lebontást. Ekkor a növényi lignin, cellulóz és proteinek huminsavakká alakulnak. Így keletkezik a
tőzeg, melyben a növényi anyag még felismerhető. Ezt követi a geokémiai szénülés, amikor a geológiai
körülmények változnak, vagyis növekvő betemetődés, növekvő hőmérséklet hatására a növényi szerkezet
eltűnik. Ebben a szakaszban jön létre a barnakőszén. A barnakőszén maximum 100°C-ig (kb. 3 km mélység)
képződik. A szénülés utolsó szakaszában a huminsavak szétbomlanak, metán szabadul fel, ekkor keletkezik a
feketekőszén és az antracit. Ez a 100-400°C hőmérsékleti tartományban történik. Ha a hőmérséklet és a nyomás
tovább növekszik, a kisfokú metamorfózisnak megfelelő körülmények között az antracit grafittá alakul (PÁPAY
2003).
A növények kémiai alkotói a szén (50 %), oxigén (43 %), hidrogén (6 %), és nitrogén (1 %). A szénülés során
ezek mennyiségi aránya a szén javára tolódik el, az elemi szén tartalom 50 %-ról 100 %-ra növekedhet. Az
eltávozó elemek gázvegyületeket alkotnak. Ezek közül a metán jelent veszélyt a bányászat szempontjából, mert
a pórusokból kiszabadulva a bányaüregek levegőjével robbanásveszélyes elegyet alkot (sújtólég).
A kőszén-előfordulásokat képződési körülményeik alapján két csoportba osztják: limnikus (tavi) és paralikus
(tengerparti) előfordulások. A limnikus vagy paralikus jelleget a meddőrétegek ősmaradvány-tartalma alapján
(édesvízi vagy tengeri formák) lehet eldönteni, de a két típus megjelenésében is különbözik. A limnikusra
jellemző, hogy a telepek száma kevés és a meddőrétegekhez képest nagyobb vastagságúak. A paralikus ezzel
szemben sok és vékony telepekkel jellemezhető.

4. Magyarországi kőszén-előfordulások

1. ábra. Magyarországi kőszén-előfordulások (PÁPAY 2003)
Magyarország egyetlen feketekőszén-előfordulása a Mecsek hegységben van (. ábra). A kőszén nagy része
kokszolásra alkalmas. A telepek az alsójura (liász) korban képződtek, paralikus jellegűek. A kőszéntelepes
üledékes rétegsor vastagsága Pécs környékén a 900 métert is eléri, itt az 5 méternél vastagabb telepek száma
meghaladja a 170-et. A bányászat az 1700-as évek végén indult, és 200 éven át működött. A bányák nagy része
a metán-felhalmozódás miatt sújtólég-veszélyes volt. A bányászat fő központjai Pécs, Komló, Szászvár, Máza,
Nagymányok voltak. A komlói bánya 2000-ben zárt be.
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Az ajkai felső-kréta korú barnakőszén-előfordulás kőszéntelepei három telepcsoportban jelennek meg. Az alsó
telepcsoport tartalmazza a legjobb minőségű barnakőszenet. A középső telepcsoport érdekessége az „ajkait”
nevű ásvány, amely tulajdonképpen borostyánkő. A felső telepcsoport gyengébb minőségű barnakőszenet
tartalmaz. Az ajkai barnakőszén-telepek jellemzője a magas uránkoncentráció. A bányászat az 1980-as években
szűnt meg.
A limnikus eredetű észak-dunántúli barnakőszén területre jellemző a töréses szerkezet. A bányászat az 1700-as
évek végén kezdődött. A fő központok Tatabánya, Dorog, Tokod, Balinka, Dudar, Oroszlány, Nagyegyháza,
Csordakút, Mány voltak (Mányban 2004 végén szűnt meg a bányászkodás). Az utóbbi három előfordulásnál a
kőszén közvetlenül alsó-eocén bauxitra települ, így néhány vágatban mindkettőt fejtették. Az 1980-as évek
elején zajlott "eocén program" keretében nagyszabású kutatás, bányafejlesztés és hasznosítási tervek születtek a
kőszénvagyonra vonatkozóan. A bányászat azonban számos környezeti problémával járt együtt. A
mélybányászat miatt a felszínen beszakadások, süllyedések keletkeztek. Mivel a bányászat rendkívül karsztvízbetörés veszélyes volt, intenzív szivattyúzást kellett végezni, ami a források kiapadásához, települések
vízellátási nehézségeihez vezetett. A kőszéntelepek mennyisége és eloszlása sem igazolta a terveket. Mindezek
miatt az 1990-es években a bányászat egyre inkább visszaszorult, ma már csak néhány kisebb bánya működik.
Az észak-magyarországi (nógrádi, borsodi) barnakőszén telepek az alsó-középső miocénben keletkeztek,
limnikus jellegűek (2. ábra). A bányászat az 1800-as évek közepén kezdődött, napjainkban már csak néhány,
kisebb kapacitású bánya működik.
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2. ábra. Barnakőszénréteg a sajólászlófalvai bocsonya-oldali feltárásban (fotó: Dávid
Árpád)
A brennbergbányai alsó-miocén korú barnakőszéntelepek a Soproni-hegység nyugati részén helyezkednek el. A
kőszéntelepes sorozat a paleozoós kristályos alaphegység lepusztult felszínére települ. Magyarország első
szénbányája ezen a területen működött, 1759-ben kezdték a termelést. Ma, múzeum mutatja be az egykori
bányászkodás körülményeit.
Várpalotán középső-miocén korú lignit előfordulás van. A bányászat az 1800-as évek második felében
kezdődött. Az 1960-as évektől az inotai erőmű és alumíniumkohó használta az itt bányászott lignitet. Ugyancsak
miocén korú lignitet bányásznak a Mecsek hegységben, Hidas közelében.
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A Mátra-és Bükkalja pannon korú lignitje a kiédesedő Pannon-beltenger partszegélyi, mocsaras vidékein jött
létre. A terület a többi hazai kőszénlelőhelyhez viszonyítva kiemelkedően nagy készletekkel rendelkezik. A
becsült lignitvagyon több mint 3 milliárd tonna, míg az egyéb hazai előfordulások készletei milliós
nagyságrendűek voltak. A bányászat külszíni fejtéssel történik. A bányatérségeket folyamatosan vízteleníteni
kell, mivel a talajvízszint a bányászat szintje fölött van. A bányászat központjai Visonta és Bükkábrány. A
bükkábrányi bányát 1985-ben nyitották meg. A pannon lignitek gazdasági jelentősége igen nagy, mivel jelenleg
ezek az ország legolcsóbb energiaforrásai. A lignitből a visontai hőerőműben nyernek villamos energiát.
A Szombathelytől nyugat felé, Ausztriába is áthúzódik az a mátra- és bükkaljai lignithez hasonló pannon korú
lignit-előfordulás, amelyet Torony mellett külszíni fejtéssel bányásztak. Szintén a Pannon-beltenger partszegélyi
üledéke. Előnye az előző előforduláshoz viszonyítva az, hogy a telepek nagy része a talajvízszint felett van, és
vastagságuk nagyobb, illetve egyenletesebb, mint a mátra- és bükkaljai ligniteké.

5. Kőolaj és földgáz
A kőolaj még napjainkban is a legfőbb energiahordozónak számít, nemcsak gazdasági, hanem jelentős politikai
kérdések is függnek tőle. Ipari méretű használata kb. 100 ével ezelőtt kezdődött. A kezdeti olajkészleteket
nagyjából 300 milliárd tonnára becsülik, a világtermelés hozzávetőlegesen 3 milliárd tonna/év. A még
rendelkezésre álló készletekre vonatkozó becslések eltérők, de állíthatjuk, hogy csak évtizedekben lehet mérni
azt az időt, ameddig a kőolajkészletek elegendőek (3. ábra). A kőolajból előállított benzin és gázolaj a
legszélesebb körben alkalmazott fűtőanyag. A sikerét a versenyképes kitermelésének, a halmazállapotából
adódó szállíthatóságának és elosztásának köszönhető, kiváló fizikai és kémiai tulajdonságai mellett. A kőolaj
származékok használata nélkülözhetetlen a mindennapi élet során. Felhasználása sokrétű, alkalmazzuk
fűtőanyagként, villamos energia előállítására, ipari és közlekedési-szállítási célokra. A közlekedés szektor függ
a legjobban a kőolajtól. Évről évre növekszik a kőolajszükséglet és ezt csak egyre nagyobb termeléssel lehet
kielégíteni. A benzin és gázolaj származékok használata komoly környezetei hatásokkal is jár. A kőolaj
elégetéskor keletkező szén-dioxid mellett a kitermeléssel és a szállítással járó kockázatokat is mérlegelni kell.
Egy esetleges katasztrófa során nem csak a készletről mondhatunk le, hanem komoly természeti problémát
okozhatunk, mint a British Petrol fúrótornyának baleseténél 2010. április 20-án a Mexikói-öbölben.

3. ábra. Kőolajtermelés és fogyasztás (saját szerkesztés) Forrás: BP Statistical Review of
World Energy alapján, 2012.
Kőolaj származékok összetétele és minősége az alkalmazott technológiától és a kőolaj összetételétől függ. Fő
komponensei általában szénhidrogének: paraffinok, olefinek, cikloparaffinok és aromások vegyületek: a
fenolok, a karbonsavak, a karbonsav-észterek, kéntartalmú és nitrogéntartalmú vegyületek. Az első lépés a
tisztítás, amely során a kibányászott kőolajból eltávolítják a szennyeződéseket, a vizet és a földgázt. A második
lépés a lepárlás. Ennél a folyamatnál a különböző forrásponton más-más összetevőket különítenek el, a benzint
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40-200 ˚C-on; a gázolajat 200-350 ˚C-on; kenőolajat 350 ˚C felett. Desztillációs maradékként pedig bitumen,
aszfalt keletkezik.
A földgáz iránti igény gyorsabban nőtt, mint a kőolaj vagy a szén esetében. A kereslete tovább fog emelkedni,
mivel bőségesen áll rendelkezésre. A kitermelése gazdaságos és környezetvédelmi szempontból előnyösebb,
mint fosszilis tüzelőanyagtársai. Ennek oka, hogy egységnyi leadott energiát a legkisebb mennyiségű széndioxid kibocsátása mellett lehet belőle kinyerni, bár így is meglehetősen környezetszennyezőnek számít. Meg
kell említeni, hogy a földgáz jelentős mennyiségű metán tartalmaz, ami rendkívül káros üvegházhatású gáz. A
metán globális felmelegedést kiváltó hatása 23-szor nagyobb a szén-dioxidnál, így ezt mindenféleképpen
figyelembe kell venni. A gázszállítás technológiailag sokkal bonyolultabb és költségesebb, mint a
kőolajszállítás, ugyanis az olaj szállítása diverzifikáltabb. A földgáz szállítása csak vezetéken oldható meg
gazdaságosan, hiszen tankeren illetve vasúton tartályokban szállítva cseppfolyósítani kell, ami rendkívül
költséges infrastruktúrát igényel. Az energiasűrűsége alacsonyabb, mint a kőolajnak, így közlekedési célú
felhasználása csak olyan járművekben lehetséges, amelyek rendelkeznek nagyméretű nyomásálló tartályokkal.
A világ földgázkészleteinek várható élettartama körülbelül 150-200 év, figyelembe véve a jelenlegi termelést. A
gazdaságosan kitermelhető készletek élettartama azonban ennél jóval kisebb. A fogyasztás 2011. évi ütemével
számolva a tartalékok közel 64 évre elegendőek. Optimizmusra ad okot az a tény, hogy az elmúlt 30 évben a
földgáztartalékok a háromszorosára nőttek, mivel a világ számos részén fedeztek fel új lelőhelyeket, illetve az új
technológia eljárások lehetővé tették a meglévő tartalékok növelését (4. ábra).

4. ábra. A világ földgázkitermelése Forrás: saját szerkesztés BP Statistical Review of
World Energy alapján, 2012.
Magyarország energiaellátásában komoly szerepet játszik a földgáz, energiafelhasználásunk jelentős részét adja.
Elektromos áram és hő előállítására hasznosítjuk. Az egyre csökkenő hazai termelés és a növekvő felhasználás
különbségét importból kell fedeznünk. Magyarországnak Oroszországgal és Ausztriával van vezetékes
összeköttetése, amelyen keresztül szerződések alapján szállítanak.
A kőolaj és földgáz képződéséhez és felhalmozódásához az alábbi alapfeltételek szükségesek:
• Érett anyakőzet. Ez rendszerint sötétszürke-fekete, finomszemcsés, szerves anyagban gazdag agyag,
agyagpala vagy karbonátos kőzet. Az "érettség" azt jelenti, hogy a kőzet a földtörténeti múltban eléggé magas
hőmérsékleti viszonyoknak (> 60°C) volt kitéve, így benne a szerves anyag átalakulása megtörténhetett.
• Megfelelő tárolókőzet. A tárolókőzet alapvető tulajdonságai a jelentős porozitás és permeabilitás
(áteresztőképesség). Ez lehet homokkő, repedezett mészkő, vagy bármilyen egyéb, repedezett kőzet.
• Migrációs lehetőség az anyakőzet és a tárolókőzet között.
• Nem permeábilis fedőkőzet a tárolókőzet rétegei fölött.
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• Csapda kialakulása. Az anyakőzet, tárolókőzet és a fedőkőzet olyan szerkezet formáljon, amelyből a kőolaj és
földgáz nem tud elmigrálni.

6. A kőolaj és földgáz kémiai összetétele
A kőolaj és földgáz szénhidrogén-molekulákból épül fel. Uralkodóan tehát szénből és hidrogénből áll, de
tartalmazhat néhány százaléknyi nitrogént, oxigént és ként is, és nyomokban egyéb elemek, például vanádium és
nikkel is megtalálhatók benne. A természetes szénhidrogén-molekulák típusai a telített szénhidrogének
(paraffinok és naftének), és az aromás szénhidrogének (benzol gyűrű), illetve gyanták és aszfaltének. A földgáz
csak paraffinokat tartalmaz, és csak olyanokat, amelyekben a szénatomszám kisebb, mint 5. A földgázt felépítő
vegyületek tehát a metán, etán, propán és bután. A tisztán metánból álló földgázt száraz gáznak nevezzük, a 2-4
szénatomszámú paraffinokat is tartalmazó gázt, nedves gáznak. A kőolaj 5-14 szénatomszámú paraffinokból és
egyéb szénhidrogén-molekulákból áll. Ha a paraffinok szénatomszáma meghaladja a 14-et, a kőolaj aszfaltszerű,
majdnem szilárd anyaggá válik.

7. A kőolaj és földgáz keletkezése
A kőolaj és földgázképződés kiindulási anyaga az elhalt élőlények szerves anyaga. A folyamat során az
élőlényeket felépítő fehérje-, zsír- és szénhidrát-molekulák elemeikre (C, H, N, O) bomlanak, hogy
megnövekedett hőmérséklet és nyomásviszonyok mellett szénhidrogén-molekulákká épüljenek fel. Fentiekből
kitűnik, hogy kiindulási anyagként a magas fehérjetartalmú algák vagy az állatok elhalt anyaga alkalmas
szénhidrogén-képződésre. A szerves anyag felhalmozódása a kőszénképződéshez hasonlóan oxigénszegény
környezetben történhet. Ilyen feltételek kialakulhatnak beltengerekben vagy elzárt lagúnákban. A reduktív
üledékképződési környezet kedvez a szerves anyag megmaradásának, mivel egyrészt nem oxidálódik el,
másrészt az oxigénhiány miatt nincsenek bentosz formák, amelyek elfogyasztanák. A szerves anyag
betemetődésével rothadó iszap, szapropél jön létre, ami további betemetődéssel sötétszürke bitumenes kőzetté, a
kőolaj és földgáz anyakőzetévé alakul.
A szerves anyag átalakulása a növekvő betemetődéssel a következő szakaszokban történik.
Diagenezis: A biopolimerekből geopolimerek képződnek, és a szerves anyag kerogénné alakul. A kerogén
átmeneti állapot a szerves anyag és a szénhidrogének között. Benne mikroszkóp alatt a szerves eredetű roncsok
felismerhetők, de a szerves anyagtól megkülönbözteti az, hogy szerves oldószerekben már nem oldható. A
lebontást kezdetben a baktériumok végzik, így biogén metán keletkezik, de ez elillan a légkörbe. A diagenezis
60°C-ig tart (1-2-km mélység).
Katagenezis: A kerogénből apró cseppek formájában elkezdődik a kőolaj és földgáz elkülönülése. Ez a szakasz
60-175°C-ig tart, ami 4 km körüli maximális mélységnek felel meg. A szakaszt olaj-ablaknak is nevezik, utalva
a kőolaj elkülönülésére.
Metagenezis: A kerogénből történő direkt elkülönülés megszűnik. Csak metán keletkezik az előzőkben
elkülönült szénhidrogének termális átváltozásával. Az átalakulásban döntő szerepe a hőmérsékletnek van, az idő
és a nyomás szerepe alárendelt. A szénhidrogén-képződés intenzitása a hőmérséklettel exponenciális, az idővel
lineáris összefüggésben van.
Az anyakőzetből elkülönült kőolaj és földgáz a rétegterhelő nyomás hatására vándorolni, migrálni kezd. A
migráció két szakaszból áll: elsődleges és másodlagos migráció. Az elsődleges migráció az anyakőzetben való
vándorlás, mely a tárolókőzetbe való eljutásig tart. Rétegterhelés, vagyis kompakció hatására történik. A
másodlagos migráció a tárolókőzetben való vándorlás, mely a felhalmozódásig, vagyis csapdázódásig tart. A
felhajtóerő (a szénhidrogének kisebb fajsúlyúak, mint a víz), a kapilláris nyomás (a pórusok és a köztük lévő
kicsi csatornák mikroszkópos méretűek), valamint a hidrodinamikai hatás (áramló talajvíz vagy rétegvíz) miatt
következik be.

8. Magyarországi előfordulások
A szénhidrogének anyakőzete szerves anyagban gazdag üledékes kőzet. A Magyarországot felépítő
paleozoikumi és a mezozoikumi kőzetek között vannak ilyen jellegűek, de ezek nagy része az alpi
hegységképződés során meggyűrődött, törések alakultak ki bennük, majd kiemelt helyzetűvé váltak. Így a
belőlük felfelé migráló szénhidrogének a légkörbe kerültek. A hazai kőolaj és földgáz anyakőzetének ezért
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elsősorban a harmadidőszaki, reduktív környezetben keletkezett medenceüledékek tekinthetők, melyek az
ország területén elterjedtek. A szénhidrogén-képződésnek kedvezett az is, hogy Magyarországon a geotermikus
gradiens értéke meghaladja a világátlagot. Így a kőzetek már másfél kilométer körüli mélységben elérhették a
kőolaj- és földgázképződéshez szükséges hőmérsékletet. Az anyakőzetből elvándorolt szénhidrogének a
tárolókőzetekben halmozódtak fel. A magyarországi tárolókőzetek főleg pannon homokkövek, de lehetnek
eocén, oligocén és miocén törmelékes üledékes kőzetek, illetve töredezett mezozóos mészkövek és dolomitok is,
amelyekbe a fiatalabb anyakőzetből oldalirányú migrációval jutottak a szénhidrogének. A pannon tárolók
általában hajlott boltozatokat formálnak a kiemelt paleozoikumi rögök felett. Kőolajtermelésünk a hazai
szükségletnek kb. 20%-át, a földgáztermelés a 80%-át fedezi.
Hazai szénhidrogén-övezetek:
Kisalföld (Mihályi, Répcelak): Pannon üledékekben felhalmozódott CO2 gáz .
Zalai-övezet (Budafa, Nagylengyel, Lovászi, stb.): A tárolókőzet elfedett, repedezett triász és kréta mészkő,
dolomit, illetve pannon homokkő. A telepek már nagyrészt kimerültek.
Duna-Tisza köze (Kiskunhalas, Szank,): A tárolókőzet miocén konglomerátum, homokkő.
Tiszántúl (Pusztaföldvár, Battonya, Algyő, Hajdúszoboszló): A tárolókőzet miocén és pannon homokkő. Ebben
az övezetben vannak az ország legnagyobb kőolaj- és földgáztelepei. Az algyői a legjelentősebb hazai
szénhidrogén-előfordulás, itt a tárolókőzet pannon homokkő. Hajdúszoboszló a legjelentősebb földgáztelep.
Észak-Magyarország (Mezőkeresztes, Demjén, Fedémes, Bükkszék): Nem jelentős telepek. A tárolókőzet
oligocén homokkő, az olaj nagy sűrűségű, nehezen kinyerhető.

5. ábra. Magyarországi kőolaj és földgázlelőhelyek (PÁPAY 2003)

9. Olajpala
Az olajpala szürke színű, vékonylemezes-leveles megjelenésű, kis térfogatsúlyú, agyagra emlékeztető kőzet.
Szerves anyag tartalma a 80 %-ot is elérheti. A szerves anyag algákból, spórákból és pollenekből áll. Hevítéssel
olaj és gáz állítható elő belőle, de a magas költségigény miatt egyelőre nem hasznosítják. Magyarországon több
olajpala-előfordulást is feltártak. Bár ezekre az olajpala elnevezést alkalmazzák, hazai viszonyok között ez nem
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helytálló, mert a kőzetet talajjavításra használják. Mivel a kőzet kiindulási anyagát elsősorban az algák
szolgáltatták, alginit néven is ismert. A Dunántúli-középhegységben (Pula, Gérce, Várkesző) keletkezésük a
felsőpannon bazaltvulkanizmushoz kötött. A vulkáni tevékenység során a piroklasztikus kitörések tufagyűrűket
formáltak. Ezek medencéjében krátertavak alakultak ki, amelyekben dús algatenyészet telepedett meg,
alapanyagot szolgáltatva az olajpala (alginit) képződéshez. A telep vastagsága átlagosan 50 méter. Várpalotán
szintén találtak olajpalát, amely a miocén lignittelep fedőjében található. Lagunáris körülmények között jött
létre, diatomittal kevert, gyenge minőségű olajpala. Vastagsága átlagosan 45 méter. Szarvaskő mellett (NyBükk) miocén barnakőszén-telep fedőjében igen jó minőségű, 50-80 cm vastagságú olajpala-telep található.

10. Uránérc
Az atomenergia békés célú felhasználását a második világháborút követően nagy lelkesedés fogadta. A
népszerűségét a gazdaságosságának köszönhette. 1960 és 1980 között több száz atomerőművet helyeztek
üzembe, amelyek alkalmazása hozzájárultak a gazdaság élénküléséhez (6. ábra). A később bekövetkező súlyos
balesetek viszont véget vetettek az atomenergiába vetett bizalomnak. Az 1986-os csernobili katasztrófa után a
2000-es évekig egyetlen új reaktorra sem nyújtottak be engedélyezési kérelmet a fejlett országokban, emellett
számos erőművet viszont leállítottak. Manapság a fosszilis energiahordozók korlátaival kapcsolatos problémák
és a környezetszennyezés egyik megoldása lehet az atomenergia, ráadásul biztonságot nyújt az
energiafüggőségtől is. A nukleáris ipar roppant nagy kockázatokat rejt magában az uránbányászattól az
energiatermelésen, a nem biztonságos szállításokon át a hulladékkezelésig. Ma az atomenergia támogatói a
nukleáris energiatermelést az éghajlatváltozás megoldásaként tartják számon, igyekezvén zöldre festeni ezt az
óriási veszélyeket magában hordozó iparágat. További veszélyt jelent, hogy az atomtechnológia és a nukleáris
alapanyagok elterjedése a világban könnyen hozzáférhetővé válhatnak terroristák és nem megbízható államok
részére, továbbá a nukleáris üzemek könnyen terrorista célponttá válhatnak. A kockázati tényező negatív hatása
a nukleáris energia tekintetében elsőbbrendű, mint a környezetkímélő és gazdaságossági tulajdonsága. Az
energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása kiterjed az
egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos kutatás és az oktatás területére is.
Valamennyi atomreaktor jelenleg uránt használ fűtőanyagként. Az urán radioaktív fém és a világ minden
pontján előfordul. Az érc csak roppant kis sűrűségben tartalmazza a jelenleg elterjedt reaktorokhoz szükséges
uránt, így fel kell dúsítani. Léteznek olyan területek, ahol az urán koncentrációja sokkal nagyobb és
gazdaságosan kitermelhető. Ilyen lelőhelyek Ausztráliában, Kanadában, Kazahsztánban és Oroszországban
jellemzőek, ezek az országok adják a világtermelés döntő részét. Az uránt a szénhez hasonlóan, a réteg
mélységétől függően, bányákban vagy külfejtéseken termelik ki. A természetes urán két izotópból, az urán 235ös (235U) és az urán 238-as (238U) keverékéből áll. Csak a 235U izotóp alkalmas a hasadási folyamatra, amely
következtében a reaktorokban energia szabadul fel.
Magyarországon kitermelésre érdemes mennyiségben urán a Mecsek hegységben (Jakabhegy, Kővágószőlős,
Bakonya, Kővágótöttös, Hetvehely) alsó-triász és felső-permi nagy vastagságú szürke és vörös arkóza
határzónáján fordul elő. Az urán megkötésében és redukciójában a szénülő növényi anyagoknak volt jelentős
szerepe. Az újabb vizsgálatok szerint Bátaszék környékén a pannóniai homokkőben is találtak uránt. Ezen kívül
hazánkban, kisebb koncentrációban található még a Balaton-felvidéken (Badacsonyörs, Pécsely). Uránindikációk fordulnak elő Fertőrákoson és Bükkszentkereszten.
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6. ábra. Atomenergia előállítás 1965-2011. között. Forrás: saját szerkesztés BP Statistical
Review of World Energy alapján, 2012.

11. Vegyipari nyersanyagok
Evaporitok (gipsz és anhidrit)
Az evaporit-képződés a földtörténet során a perm végén volt a legjelentősebb, a variszkuszi orogenezist
követően kialakult lagúnákban és epikontinentális tengerekben. A gipsz és az anhidrit arid éghajlat alatt
kialakult lagúnák bepárlódásával keletkezik. Gipszet és anhidritet az építőipar számos területén és talajjavításra
használnak. Magyarországi előfordulása Perkupán és Alsótelekesen van. A felső-permi, erősen gyűrt gipszanhidrit sorozat szerpentinesedett gabbrótömböket és agyagpala pikkelyeket tartalmaz.

12. Kerámiaipari nyersanyagok
Kaolin (kaolinit, illit)
A nemesagyag-jellegű kaolin uralkodóan kaolinitből és illitből áll. Savanyú magmás kőzetek hidrotermális
lebontásával keletkezik, melynek során a kőzetalkotó ásványok agyagásványokká alakulnak át. Ez a jelenség
általában ércképződés kísérője, de bekövetkezhet akkor is, ha a hidrotermák nem tartalmaznak érces
komponenseket. A két agyagásvány - kaolinit és illit - egymástól függetlenül, önállóan is előfordulhat.
Elsősorban porcelángyártásra használják (háztartási, dísz- és szigetelő porcelán). A plaszticitás növelésére a
kaolinhoz földpátot kevernek. Papírgyártásban is használatos. Magyarországon gazdasági jelentőségű
kaolintelepek a Zempléni-hegységben alakultak ki, felső-miocén (szarmata) riolittufa hidrotermális
lebontásával. A kaolinbányászat fő központjai Szegilong és Mád-Bomboly voltak. Füzérradványban nagy
tisztaságú illitet bányásztak. A bányászat az 1980-as évek végén, illetve a 90-es évek elején szűnt meg. A
szegilongi kaolint főleg papíripari célra, töltőanyagként használták.
Tűzálló agyag
Tűzálló agyagként a hidrotermális eredetű kaolinok is felhasználhatók, de mivel itt a tisztaság nem olyan
lényeges követelmény, a gyakoribb és nagyobb elterjedésű, üledékes eredetű, kaolinitben gazdag agyagok is
számításba jöhetnek. Ezeknek az agyagoknak az agyagásványai is kőzetlebontással keletkeztek, de a szállítás és
többszörös áthalmozás miatt az eredeti kőzet már nem azonosítható. Az üledékes agyagok az agyagásványok
mellett kvarcot, földpátot, gipszet, karbonátokat, szerves anyagot piritet és limonitot is tartalmazhatnak. Ezek az
anyagok a kaolinban is előfordulhatnak, de kisebb mennyiségben. A tűzálló agyagot durvakerámia, samott,
kályhacsempe, tégla és keramit készítésére használják. Magyarországon számos helyen bányásztak tűzálló
agyagot, részben külszíni, részben mélybányászattal. Ezek a telepek már nagyrészt kimerültek, a bányászat
megszűnt. Napjainkban kisebb pannon vagy pleisztocén telepekből folyik helyi bányászat, ami a téglagyártás
igényeit is kielégíti. Bányászat még a felsőpetényi és sárisápi lelőhelyeken zajlik. Bánk, Romhány, Felsőpetény
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(a Börzsöny hegység K-i részén) környéki lelőhelyeken a tűzálló agyag telepek az alsó-oligocén korú hárshegyi
homokkő felső részén, a homokkő rétegekkel többszörösen váltakozva fordulnak elő. Nemtiben bányászott
(Heves és Nógrád megye határán) alsó-miocén szárazföldi eredetű vörös-tarka agyagot saválló agyagként is
alkalmazták. Cserszegtomaji (Keszthelyi-hegység) tűzálló agyag felsőtriász dolomit karsztos mélyedéseiben
halmozódott fel. Vasoxid-tartalma miatt festékföldként is használták.
Üveghomok, öntödei homok
Hullámveréses, sekélytengeri területen, ahol a homok kvarcszemcséi közül a szennyező anyagok (szerves
anyag, agyag, limonit) kimosódnak, tisztán kvarcból álló, fehér üveghomok keletkezik. Az öntödei homoknál
nem szükséges a tökéletes tisztaság, de a homoknak karbonátmentesnek kell lennie. Felhasználása:
üveggyártásra a tiszta, fehér, 0,1-0,5 mm szemcseméretű homok alkalmas. Az öntödei iparban a homokot az
öntödei formák készítésére használják. Az öntödei homok optimális mérete 0,2-0,6 mm. A szemcséknek
lekerekedettnek kell lenniük, hogy az anyag plasztikusabb, formázhatóbb legyen. Az agyagtartalom max. 15%
lehet. Magyarországon Fehérvárcsurgón (Székesfehérvár mellett), felső-triász dolomitra települő pannon
homokos sorozatban, a felső-pannon folyamán képződött üveghomok. A pannon beltenger partközeli részén
rakódott le, a parti hullámverés jó átmosást biztosított. A bányászat jelenleg is működik. Kisörspusztán
(Balaton-felvidék, Kékkút mellett): van az országban a legjobb minőségű, pannon korú öntödei homok. Bicske,
Diósd, Sóskút, Tárnok (Dunántúli-khg., Budapest környéke) területén pannon korú öntödeihomok-előfordulások
találhatók.
Bentonit
A bentonit főleg montmorillonit agyagásványból álló kőzet (montmorillonit-tartalom > 50 %). A montmorillonit
vízbe hullott vulkáni tufa víz alatti (halmirolitos) mállásával jön létre. Elsősorban fúróiszapként használják,
tixotróp tulajdonsága miatt. Így fúrás közben a bentonitiszap folyik, felhozza a furadékot, a fúrás leállításakor
megszilárdul, nem engedi a furadék leülepedését, és megakadályozza az olaj vagy gáz behatolását a fúrólyukba.
Derítésre, szűrésre és kármentesítésre is használatos. A szerves vegyületeket leköti. Mivel a környezeti károk
megszüntetéséhez alkalmazzák öko-ásványnak is nevezik. Öntödei formák kötőanyaga, magas olvadáspontja
miatt. Magyarországi előfordulásai: Mád (Zempléni-hegység). Itt részben hidrotermális kőzetlebontással,
részben meleg hőforrásos édesvízi (limnikus) környezetben történt víz alatti mállással keletkezett
bentonittelepek vannak. A kiindulási kőzet felső-miocén (szarmata) riolittufa. Istenmezeje (Nógrád megye):
alsó-miocén riolittufa sekélytengeri, halmirolitos mállásával keletkezett bentonittelep. A hazai bentonit
előfordulásokat csak időszakosan, az igényeknek megfelelően művelik.
Diatomit (diatomaföld, kovaföld)
Kovavázú algák (Diatoma) mikroszkópos méretű vázainak tömeges felhalmozódásával keletkezik. A diatoma
algák édesvízi és tengeri környezetben is élnek. Felhasználják könnyű építőelemek gyártására (kis fajsúlyú, laza,
porózus kőzet), szigetelőanyagok készítésére, vegyi szűrésre, derítésre, kármentesítésre. Erdőbényén (Zemplénihegység) a felső-miocén kori vulkáni tevékenység hatására, tavi környezetben tömegesen lerakódott kovaalgák
vázaiból keletkezett (7. ábra). Az itt bányászott kovaföldet kiégetik (kalcinálják), és növényvédő szerek,
műtrágyák vivőanyagaként hasznosítják. A bányászat jelenleg is folyik. A szurdokpüspöki (Mátra hegység)
középső-miocén korú, jó minőségű diatomitot főleg könnyű építőanyagok gyártására használták. A bányászat
már megszűnt.
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7. ábra. Kovaföldbánya Erdőbényén (Fotó: Zelei Zoltán)
Zeolit
A zeolitként ismert nyersanyag valójában zeolitos riolittufa, amennyiben a zeolittartalom meghaladja az 50%-ot.
A zeolitok üreges kristályszerkezetű alumínium-hidroszilikátok. Üveges-horzsaköves savanyú piroklasztikus
kőzetek gáz-üregeiben, a kőzetüveg átalakulásával jönnek létre, víz alatti robbanásos kitöréseknél. Felhasználási
területek: takarmányadalék (elősegíti a tápanyagfelvételt), talajjavítás, vegyi anyagok molekula-szűrése, derítés,
víztisztítás, szennyezett területek kármentesítése. Magyarország európai viszonylatban is jelentős zeolittermelő.
A hazai zeolit előfordulások a Zempléni-hegység területén, elsősorban a déli részen találhatók. A
zeolitbányászat több felszíni művelésből jelenleg is zajlik.
Perlit
A perlit savanyú, riolitos, vízbe folyt láva üvegszerű megdermedésével keletkezik. Jellemzője, hogy 2-6% kötött
vizet tartalmaz, emiatt alakul ki az üveges megjelenés. SiO2-tartalma 70-75 %. A perlitet elsősorban az
építőiparban használják. Könnyűbeton és vakolat adalékanyagként, hő- és hangszigetelés céljára alkalmazzák. A
duzzasztott perlit porozitása miatt vegyi szűrőként is használható. Duzzasztott állapotban kis fajsúlya miatt a
vízen úszik, ezért vízfelületek olajszennyezésének összegyűjtésére is felhasználják. A hazai perlit előfordulások
a Zempléni-hegység északi részén találhatók. Legjelentősebb a pálházai perlittest, mely európai viszonylatban is
számottevő. Bányászata jelenleg is zajlik.
Dolomit
A vegyipar és az építőipar fontos nyersanyaga. A dolomit kőzet uralkodóan a dolomit ásványból áll. Keletkezési
folyamatok szempontjából megkülönböztetjük az elsődleges és a másodlagos dolomitokat. Az elsődleges
dolomitok mennyisége elenyésző az elterjedt, hegységnyi tömegeket alkotó másodlagos dolomitokhoz képest.
Elsődlegesen a dolomitképződés hiperszalin (túlsós) lagúnákhoz kötött, kiválása közvetlenül az evaporitok
kiválását előzi meg. A másodlagos, nagy tömegű dolomitok a tengeri lerakódású mésziszapból keletkeznek,
olyan módon, hogy a vízben oldott magnéziumionok helyettesítik a mésziszapot alkotó aragonit vagy kalcit
kalciumionjainak egy részét. A helyettesítés a különböző ionméretek miatt a kristályrácsban feszültséget okoz,
emiatt a dolomit tektonikai hatásra repedezik, szétesik. A dunántúli "porló dolomitok" szétdarabolódásában
hévforrás-tevékenység is szerepet játszott. A finomra őrölt dolomitot az üvegiparban és finomkerámiákhoz
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adalékanyagként, de súrolóporként is használatos. Durvább őrleménye a vaskohászatban folyósítóanyag, az
építőiparban vakolóhabarcs alapanyaga. Magyarországon a triász korú dolomit elterjedt kőzet, kisebb
bányákban számos helyen fejtik, illetve fejtették. A legjelentősebb bányák Pilisvörösváron (Pilis),
Iszkaszentgyörgyön (Bakony) és Alsótelekesen (Rudabányai-hg.) vannak. Pilisvörösváron darabos és porló
dolomitot is bányásznak.

13. Építőipari kötőanyag, mesterséges építőkövek
alanyagai
Mészkő
A mészkő fő ásványa a kalcit. Mészkő keletkezhet tengeri és tavi környezetben, mészvázú élőlények
váztöredékeinek felhalmozódásával, vagy vegyi kicsapódással. A tengeri eredetű mészkövek lehetnek tömött,
finomkristályos mészkövek, melyek platformokon vagy nagyobb parttávolságban képződnek. Az
ősmaradványokban gazdag, bioklasztos, laza mészkövek sekély, meleg tengeri viszonyok között rakódtak le. Az
édesvízi mészkövek lyukacsos-porózus szerkezetűek, bennük gyakran felismerhetők azok a növényi struktúrák,
amelyekre a mészanyag kicsapódott. Felhasználása: tiszta, tömött mészkövek (mészégetés, építészeti
kötőanyag), agyagos, márgás mészkövek (cementgyártás), tiszta mészkövek (élelmiszeripar, cukor tisztítása),
vaskohászatban folyósítóanyag, állati takarmány-adalék (Ca), laza, puha mészkövek (festékipar), vörös
mészkövek, édesvízi mészkő: díszítőkő, burkolókő. Most néhány jelentősebb mészkőbányát emelünk ki azok
közül, ahol építészeti kötőanyag (égetett mész, cement) előállítására vagy egyéb ipari hasznosításra alkalmas
mészkövet fejtenek. Felnémet-Felsőtárkány (DNy-Bükk): triász korú, tömött, kristályos, fehér mészkő. Nagy
tisztaságú, CaCO3 tartalma 98 %. Építőipari felhasználása mellett a papírgyártásnál is alkalmazzák. Jelenleg a
füstgáz kéntelenítésére használják (visontai hőerőmű), ahol kémiai reakcióval gipsszé alakul. Miskolc-Tapolca:
finomkristályos mészkő, de a tisztasága nem olyan mértékű, mint az előbbié. Cementgyártásra hasznosítják. A
zebegényi puhamészkő miocén, szarmata sekélytengeri lerakódású kőzet. Felhasználása nem építőipari.
Krétaszerű megjelenése, fehér, porló jellege miatt festékföldet állítanak elő belőle.
Kavics
A kavics 2-20 mm mérettartományba eső szemcsékből álló üledék. Bármilyen kőzet fizikai mállásával és a
törmelék szállításával létrejöhet. Ha azonban folyóvízi kavicsteraszok vagy mederüledékek összetevőit
vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a kavicsok anyaga túlnyomórészt kvarc és kvarcit. Ennek az az oka, hogy a
kőzetalkotó ásványok közül a fizikai és kémiai hatásokkal szemben legellenállóbb a kvarc, tehát minden más
kőzetalkotónál hosszabb szállítást és koptatást bír ki. A kavicsot elsősorban az építőipar hasznosítja. A jó
minőségű aprókavicsot vízszűrésre, vegyipari szűrésre és parképítésre is használják. Magyarország
geomorfológiai helyzete kedvez a kavics-felhalmozódásnak, a környező hegyvidékekről eredő folyók itt rakták
le hordalékukat. A magyarországi kavicsbányászat elsősorban a pleisztocén kori folyók által felhalmozott
kavicsösszletből történik. A kavicsbányászat fő területei a Duna, Sajó és a Rába folyók környezetében vannak,
Csepel-Délegyháza, Nyékládháza és Hegyeshalom központokkal.

14. Építő és díszítő kőzetek
Permi vörös homokkő
A felső-permben és alsó-triászban, száraz, meleg éghajlati viszonyok között képződött, folyóvízi lerakódású
homokkő. Vörös színét a vasoxid tartalom okozza. A Balaton-felvidéken és a Mecsek hegységben fordul elő. A
bányászat fő központjai Balatonalmádi, Révfülöp és Pécs mellett voltak.
Hárshegyi homokkő
Az alsó-oligocénben keletkezett, folyóvízi-partszegélyi fáciesű, sárgásszürke színű, kovás kötőanyagú
homokkő. Lábazat- és kerítésépítéshez használják. A Budai-hegységben és a Pilisben elterjedt, Pilisborosjenő és
Esztergom környékén bányászták.
Lajtamészkő
A miocén badeni emeletben, sekélytengeri viszonyok között képződött fehér, ősmaradványokban gazdag
mészkő több évszázadon keresztül kedvelt építőkő volt. Elnevezését a Sopron melletti Lajta-patakról kapta.
Leghíresebb bányahelye Fertőrákoson volt.
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Szarmata durvamészkő
A felső-miocén szarmata emeletben, csökkentsósvízű beltenger partszegélyi részén lerakódott,
ősmaradványokban gazdag, bioklasztos mészkő, kavics- és homoktartalommal. Sóskúton működik a legnagyobb
bányája.
Riolittufa, riolit
A miocén korú, robbanásos vulkanizmus által felszínre került riolittufa elterjedt hazai kőzettípus. Porózus, jól
faragható, de kevésbé időálló, mint a kovás homokkövek. Észak-Magyarországon kedvelt és gyakran használt
építőkő. Főleg a Zempléni-hegységben, valamint Miskolc és Eger környékén bányászták. A riolit keményebb,
nagyobb szilárdságú, inkább lábazatok kialakításához használják. A Gyögyössolymoson bányászott riolitot szép,
lilás színe miatt burkolókőnek is alkalmazzák.
Jura vörös mészkő
A legkedveltebb hazai díszítőkő, "vörösmárvány" néven is emlegetik, de a kőzet nem metamorfizált. Vasoxid
tartalma miatt vörös színű, dekoratív mintázatú, jól polírozható. Gyakoriak benne az ammonitesz maradványok.
Legjelentősebb bányahelye a tardosi kőfejtő, ezen kívül Piszke, Tata és Zirc mellett is bányászták.
Siklósi mészkő
A "siklósi márvány" néven is ismert kőzet valójában jura időszaki mészkő. Világosbarna-fehér foltos kőzet,
polírozott felülete szép mintázatot ad. A Villányi-hegységben, Siklós mellett bányászták.
Rakacai márvány
Karbon időszaki, fehér-szürke sávos, kisfokú metamorfózison átesett márvány. A Szendrői-hegységben, Rakaca
község mellett fejtik.
Édesvízi mészkő
A forrásmészkő vagy travertino néven is ismert lyukacsos kőzet már a római idők óta kedvelt építő- és
díszítőkő. Legelterjedtebb a Budai-hegységben, ahol a mai termálforrások elődjeiből, melegvíz-feltörésekből
csapódott ki a pleisztocén kor idején. A kiválást elősegítették az algák, növények, melyek szerkezete gyakran
felismerhető a kőzetben. A bányászat fő helyei Süttő, Budakalász, Dunaalmás (8. ábra).
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8. ábra. Forrásmészkő (Fotó: Zelei Zoltán)

15. Termálvíz
A kedvező földtani körülmények hozták létre a kimagasló mennyiségű artézi vizeket. A térségben található
artézi vizek száma meghaladja az 50.000-et. A nagyobb mélységből érkező artézi vizek 25°C-nál melegebb
hévízként törnek a felszínre. A térség földszerkezetének alakulása során a Kárpát-medence alatti földkéreg
viszonylag elvékonyodott, s emiatt a felszínhez közel került a magas hőmérsékletű földköpeny. Ennek
vastagsága a régióban 23–27 km közötti. A kéreg elvékonyodását valószínűleg köpenybeli mélyáramlások
okozzák. A geotermikus gradiens értéke hazánkban elég nagy 6-8°C/100 m. Ezért a nagy mélységekből érkező
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vizek hőmérséklete elérheti a 70-90°C-ot (Városliget-1250 m, 76°C; Zalakaros 2370 m, 96°C). A forró altalaj, a
magas kőzethőmérséklet még nem elégséges a hévizek kialakulásához. Ehhez szükség van a vizet tároló és azt
leadni képes kőzetekre, képződményekre, melyeket vízadóknak nevezünk. A Kárpát-medence földtörténeti
fejlődése során kialakult állapotok ehhez kedvező körülményeket biztosítanak. Gyakorlatilag nincs olyan része
Magyarországnak, ahol a felszín alatt ne fordulnának elő jó vízadó tulajdonságú képződmények. A bennük tárolt
vizek - a geotermikus adottságok következtében - a mélységgel arányosan növekvő hőfokúak. E vizek értékes
ásványi anyag tartalommal rendelkeznek (szénsavas, vasas, timsós, jódos, kénes vizek), így gyógyászati célra
kiválóan alkalmasak.

16. Földhő (geotermia)
A geológiai adottságaink kiválóak, a Pannon medence kontinentális alapkőzete vékonyabb, hővezetése jobb a
világátlagnál, így a magmából áramló hő hatékonyabban melegíti a felső-pannon laza homokkőben, illetve a
repedezett mészkő rezervoárokban meghúzódó vízmennyiségeket. A geotermikus gradiens átlagos értéke kb. 20
méterenként 1°C lefelé haladva. Energiaforrásként ez a hő sokféle módon hasznosítható. Nagy és komplex
erőművektől kezdve a kicsi és relatív egyszerű szivattyúrendszerekig. Ez a hőenergia, ismert nevén geotermikus
energia, szinte bárhol fellelhető, tehát sokkal általánosabb, mint legtöbben gondolják. A geotermikus energia
néhány alkalmazásánál a felszínhez közeli földhőt hasznosítják, míg más eseteknél kilométereket kell lefúrni a
föld mélyére. A geotermikus energia három fő hasznosítási területe:
• Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek; a felszínhez közeli források vagy tározók meleg vizét
hasznosítja
• Elektromos áram termelése erőművekben; magas hőmérsékletű víz vagy gőz szükséges (150-370°C).
Geotermikus erőműveket általában ott létesítenek, ahol a geotermikus rezervoár a földfelszín alatt pár
kilométeres mélységben található.
• Geotermikus hőszivattyúk; állandó, földfelszínhez közeli föld- vagy vízhőmérsékletet használnak föld feletti
építmények belső hőmérsékletének szabályozására.
Ma évente mintegy 80 millió m3 30°C-nál magasabb hőfokú, ún. termálvíz kerül hazánkban kitermelésre
különböző mélységi (300 m és 2.500 m között) rétegekből és csak valamivel kevesebb, mint 1/3-a szolgál
energetikai célokat kb. 2,8 PJ/év hőmennyiség tartalommal, amely az ország 1.000 PJ körüli éves primer
energiaigényének nincs 0,3 %-a sem. Komoly készleteinkre jellemző, hogy egyes szakértői modellezések szerint
– a „lefűtött” közeg kitermelési mélységbe való visszatáplálása esetén – az ún. dinamikus, mobilizálható
termálvíz mennyisége kb. 380 millió m3 lenne évenként, amelynek hőtartalma kellő hasznosítási hatékonyság
esetén, komplex hőszivattyús kiegészítéssel, minimum 63 PJ, ami az országos energiatorta 6 %-os szeletét
képezhetné, megkönnyítve az Unió által tőlünk elvárt 13 %-os értékhatárt.
A geotermikus energia, földhő több módon nyerhető ki a földből:
• Száraz hőkinyerés útján: „hot-rock projektek”
• termálvíz kitermeléssel,
• előbbiek földhőt hasznosító hőszivattyús kiegészítésével, vagy
• önálló földhőt hasznosító hőszivattyús megoldással, olyan helyen ahol nincs termál lehetőség.
2004. fordulópontot jelentett a termálvizek elhelyezése terén. A jövőben a geotermikus energiahasznosításra
csak abban az esetben lesz lehetőség, ha a „lefűtött” fluidum a kitermeléshez közeli mélységi rétegbe kerül
visszatáplálásra – visszasajtolásra. Ezzel nemcsak megszűnik a termálenergia környezetvédelmi dilemmája,
hanem egyúttal megújulóvá, megújíthatóvá is válik, hiszen több évtized után ismét felmelegedve hasznosulhat
felszíni hőleadókban, hosszú távon / 30-50 év / fenntartható lesz.

17. Összefoglalás
A fosszilis energiahordozók a nem megújuló energiaforrások közé sorolhatóak. Több száz millió év alatt
halmozódtak fel. Az emberi tevékenység óriási energiaigénye nagyrészt a fosszilis fűtőanyagok használatával
fedezhető. Általában ezek a szénhidrogén különböző változatai: kőszén, kőolaj, földgáz és ezek változatai.
Idesorolható az atomenergia is, hiszen alapanyaga az urán sem megújuló energiaforrás. Ezeknek az anyagoknak
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a használata környezetszennyezéssel jár együtt. A fosszilis tüzelőanyagok elégetése során szén-dioxid, szénmonoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok és egyéb káros szennyezőanyagok kerülnek a légkörbe, megváltoztatva
az optimális levegő összetételét. A szén-dioxid és a metán megnövekedett koncentrációja felelős a globális
felmelegedésért. A fűtőanyagként használt urán az emberek és az állatok egészségét veszélyezteti.
A légszennyezés mellett az egyre szűkösebb készletek jelentik a problémát. A drasztikusan emelkedő
energiaigényt a tartalékok már csak korlátozott ideig képesek kielégíteni. A készletek növekedése lelassult. Ezt
a legjobban az egyre emelkedő energiaárak jelzik, aminek gazdasági-társadalmi hatása van. A jövőbeni
energiaszükséglet csak a pazarlás megszüntetésével, a tudomány és technológia fejlődésével, az új
energiaforrások bevonásával és legfőképpen az emberi szemléletmód megváltoztatásával teremthető meg.
A geológiai adottságaink kiválóak, a Pannon medence kontinentális alapkőzete vékonyabb, hővezetése jobb a
világátlagnál, így a magmából áramló hő hatékonyabban melegíti a felső-pannon laza homokkőben, illetve a
repedezett mészkő rezervoárokban meghúzódó vízmennyiségeket. A geotermikus gradiens átlagos értéke kb. 20
méterenként 1°C lefelé haladva. Energiaforrásként ez a hő sokféle módon hasznosítható (földhő-termálvíz/fűtés,
energiatermelés). Természetes felszín alatti erőforrásként tárgyaltuk a különböző vegyipari, kerámiaipari,
építőipari nyersanyagainkat, hiszen az egyes ipari ágazatokban alapanyagként szolgálnak, ezáltal kevésbé
szükséges importálni az adott anyagból, sőt még exportra is jut belőlük.

18. Tesztkérdés:
1. Mi alapján csoportosíthatóak az energiahordozók?
2. Melyek a legfőbb fosszilis energiahordozók?
3. Milyen kőszén rétegeket ismer?
4. Hogyan keletkezik a földgáz és a kőolaj?
5. Melyik uránizotóp alkalmas atomenergia előállítására?
6. Milyen kerámiai nyersanyagokat ismer?
7. Hol bányásznak zeolitot?
8. Mi a perlit?
9. Mi alkotja a diatomitot?
10. Mondjon két díszítőkőzetet!
11. A siklósi márvány egyáltalán márvány?
12. Mekkora Magyarországon a geotermikus gradiens?
13. Mit nevezünk termálvíznek?
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3. fejezet - A felszíni és felszín feletti
természeti erőforrások
A felszíni erőforrások közül a legfontosabb az élet alapvető forrásai, vagyis a rendelkezésre álló, egészséges víz,
valamint a talaj. A talaj tekintetében különféle talajtípusokon megjelent eredeti növénytársulások és az azokkal
konkurenciát jelentő haszonnövények. A fenntartható tájhasznosítás terén megemlítésre kerülnek a NATURA
2000 program ajánlásai és irányelvei is. Felszín feletti erőforrások két nagy csoportjával, a szélenergiával és a
napenergiával kapcsolatos hasznosíthatósági mintapéldák bemutatása történik.

1. Víz, mint természeti erőforrás
A víz, mint fundamentális természeti erőforrás a legnagyobb tömegben előforduló, az élőlények számára
nélkülözhetetlen, nem helyettesíthető erőforrás. Természetes körülmények között azonos földrajzi szélesség
mellett is több halmazállapotban előfordul. A bioszféra egyik eleme, az élő szervezetek 70-80 százalékának
építőkövei.
A víz fizikai tulajdonságai
• Magas olvadás és fagyáspont
• Fajhője minden ismert anyagénál nagyobb (az éghajlat alakításában alapvető szerep)
• Olvadás és párolgáshője nagy
• Sűrűsége 4°C-on a legnagyobb (emiatt nem az aljzat felől fagynak be az élővizek)
• Felületi feszültsége nagy
• Viszonylag jó hőszigetelő
A Föld felszínének 29,2 százaléka szárazföld, 71 százaléka a tengerek és óceánok, valamint a kontinenseken
belül elhelyezkedő álló és folyóvizek.

1.1. Vízkészlet
A Föld vízkészletének 97 százaléka óceán (átlagosan 35 gramm só van 1 liter tengervízben). Édesvíz 3% (ennek
69 százaléka ered gleccserekből, hóból és jégből). Az édesvízkészlet mintegy 20%-a a Bajkál-tó tektonikus
medrében található. Ha elolvadna a befagyott vízkészlet 66 méterrel emelkedne a tengerszint. Föld teljes
vízkészletének körülbelül 3 század százaléka édesvíz. A Föld egészének vízháztartása kiegyenlített, azaz a
csapadékmennyiség és az elpárolgás mértéke globálisan egyenlő. A Föld vízkészletét hosszabb időszakon át
állandónak tekinthetjük, az egyensúly azonban csak globálisan érvényes. Ahol az éves párolgás mértéke
meghaladja az éves csapadék mennyiségét, ott negatív vízháztartású, vízhiányos területről beszélhetünk
(sivatagok, félsivatagok, de hazánk alföldi részein is előfordul, bár a hozzáfolyás mértéke részben tompítja a
szárazodást). A pozitív vízháztartású területekről akkor beszélünk, amikor a csapadék képződés és a hozzáfolyás
meghaladja a párolgás mértékét. A víz állandó körforgásával alapvető szabályozást gyakorol a földrajzi
környezetre. A víz iránti igények növekedésével a világ nagyobb részén nagymértékben felértékelődött
gazdasági erőforrás, ezért jelentős tőkeráfordításokkal fejlesztik a vízellátást. A víz iránti gyors igénynövekedés
miatt egyre több térségben jelentkező hiányt csak nagyon bonyolult vízpótlással lehet megoldani.

1.2. A csapadék szerepe a vízháztartásban
Magyarországon az évi átlagos csapadék 600 mm körül alakul, de tájaink között jelentős eltérések vannak.
Magyarország délnyugati része a legcsapadékosabb, valamint a magasabban fekvő területek, ahol néhány kis
foltban a jellemző csapadékösszeg a 800 mm-t is meghaladja. A legkevesebb csapadékot sokéves átlagban a
Duna-Tisza köze kapja, itt az éves érték általában nem haladja meg az 500 mm-t. Az évi csapadékösszeg DNyról ÉK felé csökken, bár az Északi- Középhegységnek jelentős mértékű torzító hatása van. A hazai
sugárzásviszonyok következtében gyakorlatilag a lehullott csapadék elpárolog, egy kisebb mennyisége pedig a
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folyóvizek által elszállítódik, bár az itt keletkezett csapadék mindössze alig egytizedét veszik fel. Magyarország
jelentős folyói a Duna 417 km és a Tisza 596 km hosszan futnak az országban. Magyarországi folyóhálózat
összhossza 2417 km. Három jelentős állóvíz található az ország területén. A legnagyobb a Balaton 513 km2,
Tisza tó 60 km2 és a Velencei tó 26 km2 vízfelülettel rendelkezik.

9. ábra. Éves csapadékmennyiség 1971-2000 (Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat
adatai alapján szerkesztés)
Az Európai Unió közös vízgazdálkodási politikában határozta meg a vízkészlet fontosságát, ami a 2000
decemberében elfogadott Víz Keretirányelvben (VKI) csúcsosodik ki. A joganyag az alábbi pontokban
határozza meg a helyes vízgazdálkodás legfontosabb feltételeit (2000/60/EK irányelv):
• A víz nem szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség, amit annak megfelelően óvni, védeni és kezelni
kell.
• Szükséges a víz védelmének és a fenntartható gazdálkodásnak a közösségi politika más, olyan területeibe való
további integrálása, mint az energia-, a közlekedés-, a mezőgazdasági, a halászati, a regionális és
idegenforgalmi politika.
• Ezen irányelv végső célja, hogy elérje az elsőbbségi veszélyes anyagok kiküszöbölését, és hozzájáruljon a
természetesen előforduló anyagok háttérértékekhez közeli koncentrációjának eléréséhez.
• Egy olyan vízgyűjtőn, amelyen a vizek használatának országhatárokon átterjedő hatásai lehetnek, az ezen
irányelvben meghatározott környezeti célkitűzések elérésének követelményeit, és különösen minden
intézkedési programot a vízgyűjtő kerület egészén kell koordinálni. (Ez utóbbi Magyarország esetében
különösen fontos)
A zökkenőmentes mezőgazdasági, ipari és lakossági vízellátás érdekében hazánk kidolgozta a VízgyűjtőGazdálkodási Tervet, amely komplex elemzést ad a jelenlegi állapotokról és a jövőbeli beruházások
szükségességéről. A víz szerepe az előbb felsorolt célcsoportok számára igen nagy eltéréseket mutat. A
mezőgazdaság számára a vegetációs időszakban bekövetkező időjárási anomáliák hatásainak csökkentésére
egyre sürgetőbbé válik a Vásárhelyi-tervben elkezdett öntözővíz-tározók és csatornarendszerek bővítése és a
jelenlegi infrastruktúra felújítása (ábra).
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10. ábra. A Felső és a Középső Tisza-vidékre tervezett beruházások a Vásárhelyi
Tervben (saját szerkesztés)

11. ábra. A cigándi víztározó új elemei (saját kép)
Az ipar számára pedig alapvető telepítő tényező a víz, és annak a felhasználáshoz igazodó minősége, amelyet
különféle technológiákkal hoznak fel megfelelő szintűre. A természetes klímaváltozás hatásai miatt a víz
felhasználható mennyisége és minősége rövid periódusokon belül is jelentősen eltérhet. A felszíni és a felszín
alatti stratégiai vízkészletekkel valamennyi településnek tisztában kell lennie.
A lakossági vízellátás szempontjából hazánk valamennyi településének jó adottságai vannak, viszont éppen
ebben az évben járt le az EU türelmi ideje az arzéntartalom csökkentése okán, amelyet nem sikerült időben
megoldania a szóban forgó településeknek. Az EU által meghatározott literenkénti határérték 10mg, ennek
ellenére számos településen ennek két-háromszorosára rúg a literenkénti szervetlen arzéntartalom. A politikai és
a lakossági közöny hatására a mai napig sok tízezren fogyasztják az erősen karcinogén hatású vizet, annak
ellenére, hogy a honvédség tiszta vizet szállít a rászoruló települések számára. Számomra egészen elképesztő,
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hogy a 60-as évek óta fogyasztott, köztudottan mérgező vizet a 2007-2013-as periódus KEOP forrásaiból nem
sikerült kiegészítő szűrőberendezésekkel a vízkiemelő műveket felszerelni, vagy a lakosság számára egyéni
vízszűrőket beüzemelni.
Az arzén mellett túlzott műtrágya használata is nyomot hagyott a talaj és rétegvíz készletben megemelkedett
nitrittartalom formájában, amely terhes anyákra és kisgyermekekre fokozott veszélyt jelent. A mellékelt
térképen jól látható, hogy hazánk településeinek többségében van valamilyen egészségügyi határértéket
meghaladó szennyező elem a lakossági ivóvízbázisban. A fejlesztési stratégiák alapvető részét kell képeznie
tehát az adott helyen rendelkezésre álló vízkészletek mennyiségi és minőségi elérhetőségének.

12. ábra. Az ivóvíz minőségi problémái hazánkban (www.hidrologia.hu alapján saját
szerkesztés)

2. A NATURA 2000
Az Európai Unió által létrehozott NATURA 2000 területek egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat
egységei, amelyek puffer zónaként szolgálnak a reliktum fajok fennmaradásért és az eredeti talajtípusok
megőrzéséért. Olyan zöld infrastruktúra, amely biztosítja Európa természetes élőhelyeinek ökoszisztéma
szolgáltatásait, valamint jó állapotban való megőrzöttségét. A NATURA 2000 hálózat alapja az 1979-es
madárvédelmi irányelv (Birds Directive), illetve az azt 2009-ben felváltó kodifikált változat, valamint az 1992es élőhelyvédelmi irányelv (Habitats Directive). A teljes hálózat Európa szárazföldi területeinek mintegy 17%-át
fedi le, ez körülbelül teljes Németország területével egyenlő.
Az európai természetvédelmi szabályozás szerint az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv:
1. „Az 1979-ben elfogadott madárvédelmi irányelv célja, hogy védelmet biztosítson minden vadon élő
madárfajnak és legfontosabb élőhelyeiknek. Az irányelv tilt bizonyos tevékenységeket – például az őshonos
vadmadarak fogságban tartását és értékesítését, vagy az állatok válogatás nélküli irtását –, emellett más
tevékenységekre (pl. a vadászatra) vonatkozóan olyan jogi szabályozókat vezet be, melyek biztosítják azok
fenntarthatóságát. Az irányelv arra is kötelezi a 27 tagállamot, hogy óvják a vonuló madarak és a több mint

24
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A felszíni és felszín feletti természeti
erőforrások
190, különösen veszélyeztetett faj számára kiemelten fontos területeket, különös tekintettel a nemzetközi
jelentőségű vizes élőhelyekre.
2. Az EU 1992-ben fogadta el az élőhelyvédelmi irányelvet. Ez a madárvédelmi irányelvben foglalt
intézkedésekhez hasonlóan rendelkezik Európa élővilágának megőrzéséről, de a ritka, veszélyeztetett vagy
endemikus fajok sokkal szélesebb körére, több mint ezer állat- és növényfajra terjed ki. Itt szerepel először
önálló célként az élőhelyek megőrzése: ez mintegy 230 ritka és jellegzetes élőhelytípus védelmét is jelenti.”
(Európai Unió)
Ez a két irányelv a nagyvonalú környezetvédelmi kezdeményezés, amely valaha született annak érdekében,
hogy természeti örökségünket az Európai Unió teljes területén megőrizzük. Magyarország az Európai Unióhoz
való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai szabályozásba beépíti. Így történt ez a
természetvédelmi jogszabályokkal is, a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós
direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv.
Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai
védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a NATURA 2000 hálózatnak a
részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek
többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik.
A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett NATURA 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem
mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kap uniós védettséget.
Nem csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak,
folyók, erdők, ahol évszázadok óta gazdálkodás folyik.

13.
ábra.
NATURA
2000
területei
Magyarországon
www.natura.2000.hu/index.php?p=termegorze&nyelv=hun

Forrás:

Európában a szó szoros értelmében vett "vadon" elvétve található, a táj képét oly régóta formálja az ember, hogy
még a természetesnek tartott élőhelyek túlnyomó többsége is így vagy úgy őrzi annak keze nyomát. Európában
ezért különösen igaz, hogy a biológiai sokféleségnek meghatározó eleme az a bonyolult kapcsolatrendszer is,
amely összeköti az embert a természettel: a háziasított állatok és nemesített növények sokfélesége, a különböző
földhasználati praktikák.
A NATURA 2000 területek védelmében tehát különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos
gazdálkodási módok szerepe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a NATURA 2000 hálózattal a rezervátum-
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szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó
megóvás kerülhet előtérbe.

2.1. A termőtalaj, mint alapvető és komplex erőforrás
Magyarország legfontosabb természeti erőforrása a termőföld, amelynek termőképességét nagymértékben
befolyásolja a minősége: a fizikai, kémiai tulajdonságai és eredete (talajképző kőzete), valamint a használat és a
gazdálkodási módja. Hazánk talajadottságait tekintve szerencsés helyzetű agrárország, ahol az
erdőgazdálkodásnak is legalább akkora szerepe van, mint a mezőgazdaságnak. Egyszerű, szuszpenziós pH
méréssel eldönthető, hogy egy adott talajfajta, mely növénytípus számára megfelelő.

14. ábra. Az optimális talajkémiai adottságok különféle haszonnövényfajtákra (BALÁZS
2010 alapján)
Magyarország uralkodó talaji a mezőségi vagy más néven a sztyeppei típusba tartoznak, és a
termőképességüket, értéküket egy 1-100-ig terjedő skálán határozzák meg. Ez tartalmazza a talajtani
értékszámot (vagyis magát a talajtípust nevezi meg: rendzina, ABET, csernozjom, szolonyec stb.), a
természetföldrajzi tényezőket (alapkőzet, csapadék, vízellátottság stb.), amelyek magát az értékszámot adják. A
hazai talajok értékszámát az alábbi térképen olvashatjuk ki.
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15. ábra. Az átlagos talajérték-számok talajföldrajzi lebontásban (Forrás: MTA)
Egy másik gazdasági talajosztályozási szempont a mára már elavult aranykorona érték, ahol a 0-17-ig gyenge
termőképesség, 17-25 jó és 25 felett kiváló hozamú talajokról beszélhetünk.

16. ábra. Átlagos aranykoronaérték Forrás: KARÁCSONYI (2010) alapján saját
szerkesztés
A gyenge hozamú talajok meghatározása az ún. kedvezőtlen adottságú területek (KAT) besorolást kapja, amely
az alábbi kritériumok közül legalább az egyiknek eleget tesz:
• a talaj fokozott savanyúsága: a savanyúság foka (pH) meghaladja a 4,5 értéket, amely nagymértékben
korlátozza a talaj termőképességét,
• a talaj extrém sótartalma (szikesség): a nátrium sók túlzott szintje (0,15 % fölött) a talaj felső rétegében
hasonló hatású, mint a savasság, csak sótűrő növények termeszthetők és csak jelentős terméscsökkenés
mellett,
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A felszíni és felszín feletti természeti
erőforrások
• extrém vízgazdálkodási körülmények: a gyenge vízáteresztő és erős vízvisszatartó tulajdonságú talajok
jelentős hátrányt jelentenek a növénytermesztés számára, mivel rendszeresen elöntésre kerülnek, ami a termés
és a nyereségesség csökkenését eredményezi,
• extrém fizikai talajjellemzők: a sűrű agyag- és a könnyű homoktalajok jelentősen korlátozzák a termények
nyereségességét és hozamát, továbbá hátrányt jelentenek a föld művelése szempontjából is.

3. Szélenergia
2012-ben a magyar szélerőművek havonta átlagosan 61112 MWh-t-, együttesen összesen 733348MWh tiszta
áramot termeltek. Január volt a legtermékenyebb hónap több mint 100.000MWh-val. A 2012-es év legszelesebb
napja február 29-én volt, amikor a magyar szélerőmű parkok 6854MWh termeltek. Magyarországon ritka az
olyan nap, amikor szélcsend miatt nem tudnak termelni az erőművek, vagy a túl erős szél miatt le kell állítani a
turbinákat (MSZIT, 2013)
2012-ben az ország fogyasztásának kielégítéséhez 1,73%-ban járultak hozzá a szélturbinák, ezzel havi átlagban
339500 család áramigény termelték meg. A magyar szélerőmű parkok 2012-ben összesen 77,6 millió m3
földgáz egyenértéknyi villamos energia termelésével, 662 000 tonna széndioxidot váltottak ki.
Magyarország 2011-ben a negyedik helyen állt az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országok között. A
tizenkét csatlakozott országban a kapacitások 88%-a Lengyelországra, Romániára, Bulgáriára, Magyarországra
és Csehországra jutott, derült ki az EWEA adataiból. A 2011-es évben Magyarországon 329 megawattot tett ki a
szélenergia kapacitás, a térségben élenjáró Lengyelországban 1616 megawattot, Romániában 921, Bulgáriában
607 megawattot termelt. Az EWEA 2005-2011 közötti időszakot vizsgáló elemzésből az is kiderül, hogy a
szélenergia hasznosításának növekedése eltérően alakult az egyes országokban. Máltán, Szlovéniában és
Szlovákiában egyáltalán nem gyarapodott a kapacitás (EWEA, 2013).
Magyarország a megújuló energiaforrásokban rejlő hatalmas üzleti lehetőségeket korlátozó hozzáállásával
erősen lemaradt a régió országai között. Jól szimbolizálja a szabályozás szempontjából a hovatartozásunkat,
hogy a mára 160 országból álló Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökségbe az Uráltól nyugatra fekvő
országok közül csak Oroszország, Ukrajna és Magyarország nem lépett be.
Az EnergiaFocus.hu információja szerint az idei nyáron várhatóan szélerőmű pályázatot ír ki a kormány. A
beruházási feltételek várhatóan hasonlóak lesznek, mint a 2009-ben kiírt, majd érvénytelennek nyilvánított
tender. Ez azt jelenti, hogy az új szélerőművek a mostani kötelező áramátvételi támogatásban részesülnek majd
(2013. január 1 óta 33,76 Ft/kWh), hiszen addig nem valószínű, hogy be fogják vezetni a korábban tervezett új
megújuló támogatási rendszert, a METÁR-t. Emellett pedig a kiírt mennyiség is várhatóan azonos lesz a 2009ben meghirdetettel (MTI, 2013). (MÁTÉ 2013)

4. A napenergia hasznosítása
A Nap gáznemű, gömb alakú, kb. másfél millió km átmérőjű sugárzó test, melynek külső felülete közel 6000
Kelvin hőmérsékletű. A napsugárzás energiahozamát napállandóval adjuk meg, amely a Nap-Föld közepes
távolságban levő, a sugárzásra merőlegesen álló, egységnyi felületre, egységnyi idő alatt bejutó energia
nagyságát adja meg. Érték 1853 W/m2.
A légkör határát elérő közvetlen (direkt) sugárzás energiatartalma jelentősen csökken légkörben megtett útja
során: részben elnyelik, részben megtörik, részben visszaverik a légkör részecskéi. A direkt sugárzás egy része
rendezetlen irányú, szórt (diffúz) sugárzássá alakul.
A földfelszínre jutó sugárzás intenzitására a felhősödés van a legnagyobb hatással. Az intenzitás maximális
értéke nyáron, derült időben is csak ritkán lépi át a 1000 W/m2 értéket.
A különféle időjárási viszonyok más és más mértékű felhősödéssel járnak, s így különféle intenzitást
eredményeznek:
• Erősen felhős időben: 50 − 300 W/m2
• Gyengén felhős, átlagos időben: 500 − 600 W/m2
• Derült, nyári idő esetén: 900 − 1000 W/m2
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Ennek ellenére ezt az energiaforrást jelenleg alig használjuk ki, pedig kétségtelenül számos kedvező tényező
szól alkalmazása mellett:
• Mindenki számára könnyen elérhető,
• Tiszta, környezetkímélő energiaforrás,
• Még sok millió évig rendelkezésre fog állni,
• Kíméli a nyersanyagkészletet,
• Kedvezően hat a helyi gazdaságra,
• Nem kell szállítani, hozzájutásához nem kell költséges közműhálózat,
• Átalakítási, felhasználási költségei minimálisak.
A napkollektorok és a napelemek képesek napenergiát számunkra hatékony módon hasznosítani (aktív
napenergia hasznosítás). Közvetett módon a hőszivattyúk is képesek a napenergiát hasznosítani. A talaj, a
talajvíz, a levegő is közvetíti a napenergiát, amit a hőszivattyú hasznosítani tud.
A napenergia felhasználásának két fatája van. Az aktív, és passzív napenergia hasznosítás. Az aktívak közé
tartozik a napelem, amely elektromos áramot termel, és a napkollektor, amellyel meleg vizet állíthatunk elő. A
passzív napenergia hasznosítás az építészetben mutatkozik meg, melynek során külön kiegészítő eszköz
igénybevétele nélkül lehetséges a napenergiát épületek főtésére használni, például megfelelő tájolással,
üvegezéssel, hatékony szigeteléssel. A jelenkor környezetvédelmi előírásoknak magasan megfelelő aktív és
passzív házak építésekor használják a passzív napenergiát.

17. ábra. Bemutató passzívház Kasselben (saját kép)
A napelemek működésének lényege, hogy a beérkező energiát közvetlenül elektromos energiává alakítják, mely
tárolása akkumulátorokban megoldható. Az így kapott energiát használhatjuk elektromos berendezések
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működtetésére, mint például az elektromos bojlerek, sütő, televízió, számítógép, vagy elektromos autó töltésére
is. Utóbbival elérhetjük a zöld autózást, mint környezetkímélő közlekedés egyik módját. Ha a termelt
árammennyiség nem kerül felhasználásra, akkor egy inverteren keresztül az áramszolgáltatónak is eladhatjuk.
Mivel az áramszolgáltató köteles átvenni a napelemmel termelt többletenergiát, és a villanyszámlából levonják a
betáplált energia árát.1

4.1. Napkollektor
Egy napelemmel azonos nagyságú kollektor felületről háromszor több energia nyerhető. Működésük eredménye,
hogy a beérkező energiával meleg vizet képesek felmelegíteni, amivel családi házakat, panelépületeket, irodákat
lehet fűteni. A meleg víz tárolása tartályokban történhet. Az elérhető hőmérséklet kb. 40°C. Egy személy
naponta 50-60l vizet használ el, aminek előállításához 2-3 kWh hőenergia kell. Nyáron átlagosan 2-2,5 kWh/nap
hőenergiát lehet előállítani 1 m2 napkollektorral.

5. Tesztkérdés:
1. Sorolja fel a tervezett alföldi árvízvédelmi tározókat!
2. Mi az a NATURA2000 program és hogyan szolgálja a vízbázis védelmét?
3. A gabonafélék általában milyen kémhatású talajokat szeretnek?
4. Definiálja a KAT területek feltételeit!
5. Sorolja fel a napból nyert energia pozitív tulajdonságait!

1

http://www.napenergia.hu/napelem.html
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4. fejezet - Társadalmi-gazdasági
erőforrások tipizálása és jelentősége
1. Célkitűzés
Számos település korlátozott mértékben rendelkezik gazdaságilag jelentős felszín alatti erőforrásokkal, és sokkal
inkább a helyzeti energiákra, valamint a társadalmi potenciáljára épít. A fejezet meghatározza a társadalmi
erőforrások jellemzőit és jelentőségüket a helyi gazdaságfejlesztésben, tipizálásuk pedig feltárja ezen
kiemelkedő erőforrás térségfejlesztési jelentőségét. Ez a társadalmi tőke alapjaiban határozza meg egy adott
térség gazdasági potenciálját, és a helyi struktúrák beágyazottságát a nemzetközi gazdaságba.

2. A társadalmi erőforrások kérdésköre, tipizálása
Társadalmi környezetünket élet- és munkakörülményeinket, jövedelemszintünket, iskolázottságunkat azok a
közösségek határozzák meg, amelyekbe mi magunk is tartozunk.
„Társadalmi környezeten a földrajzi tér adott darabjához köthető népesség és annak közösségei sűrűségét,
mennyiségi és minőségi jellemzőit, a közösségi együttélésük során kialakult kulturális értékeket, a felhalmozott
tudást, az adott földrajzi területen élő népességet magába foglaló társadalom-politikai arculatát, társadalmi
berendezkedését és intézményrendszerét értjük.”(G. FEKETE 1998)
A társadalmi tőke az emberek közötti kapcsolatokban fellelhető erőforrás, mely a kapcsolatok mennyiségének,
minőségének és struktúrájának függvénye. Az emberi kapcsolatokban jelenlévő energia elősegítheti az egyén
boldogulását, de egyúttal elősegítheti a kollektív cselekvést is és ezáltal egy egészséges és prosperáló társadalom
fenntartását.
Társadalmi erőforrások közé soroljuk a gazdaságban hasznosítható társadalmi környezeti elemeket, tehát
gondolkodó és tudatos munkát végző, ugyanakkor a gazdaság irányába igényeit megfogalmazó embert, mint
munkaerőt és fogyasztót. A közösség fejlődése során kialakult és megőrzött, a munkaszervezésben, illetve a
termékfejlesztésben hasznosuló kulturális értékeket. A technológiai színvonalat növelő, az innovációk
keletkezését és terjedését segítő tudást, a társadalmi együttélést és munkamegosztást meghatározó, a gazdasági
fejlődést ösztönző érték-, elosztási és szabályrendszert, a gazdasági tevékenységet segítő ugyanakkor
fogyasztóként is jelentkező intézményrendszert soroljuk.

2.1. A munkaerő
A munkaerő a termelési tényezők egyik kulcsfeltétele, mely magába foglal minden olyan emberi képességet,
amely a javak előállításában, feldolgozásában felhasználható. Egyes közgazdászok csak a képzés nélkül
elsajátítható, elsősorban fizikai jellegű munkára való képességet értik alatta, a fennmaradó részt pedig szellemi
tőke néven, önálló kategóriaként kezelik. A munkaerő különleges termelési tényező, mert nem választható el az
azt birtokló embertől, bármely termelési folyamatban szükség van rá, nélküle más termelési tényezők nem
képesek semmit sem előállítani.
A vidéki térségek munkaerejének mennyiségi és minőségi jellemzői igen összetett folyamatok eredményei. Ha
abból a megszokott helyzetből indulunk, ki, hogy ezekben a régiókban, amelyek a „vidéki” jelzőt kapják nagy a
munkanélküliség, nem kevésbé az elvándorlás és az elöregedés, a csökkenő lakosságszám tovagyűrűző hatása a
zsugorodó kereslet és kínálat, alacsony hozzáadott értéket termelő helyi vállalkozások miatt, kevesebb helyi adó
folyik be. Kevés pénzből, keveset lehet költeni infrastruktúrafejlesztésre, nehezen teremthető elő az önrész a
társfinanszírozott pályázatokhoz, ha egyáltalán van kinek fejleszteni, legfeljebb csak állagot megóvni. Egyre
kardinálisabb kérdés a helyben maradt öregedő népesség ellátásának a megoldása és a fiatalok visszacsábítása a
küldő régióba. Az 18. ábra alapján megfigyelhető, hogy Németország esetében az újraegyesülés utáni
időszakban inkább a városkörnyéki, szuburbánus térségek népessége gyarapodott, amíg napjainkban
egyértelműen a metropolrégiók viszik el a vándorlási nyereséget, és a vidéki térségek fiatal népessége, köztük az
egykori NDK területe rohamos csökken. A legkritikusabb térségekben az elvándorlás mértéke eléri, sőt
meghaladja az évi 50 ezreléket is! Tehát a régió minden évben elveszíti a gazdasági alapját adó fiatal népesség
5%-át! Az utánpótlás természetesen a népességfogyással párhuzamosan csökken. Ma egy német fiatalnak, mind
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megélhetési, mind magánéleti lehetőségeit tekintve, csak a nagyvárosi régiók és azok közvetlen vonzáskörzete
nyújt megfelelő „életteret”.

18. ábra. A belső vándorlás alakulása a 18-30 éves korosztály estében Németországban
1995 és 2007 között (forrás: LandInform)

2.2. Fogyasztópiac
Marketing szempontból a piac a tényleges és lehetséges eladók és vevők összessége, valamint a köztük lévő
üzleti kapcsolatok rendszere. A piac az árucsere lebonyolításának helye.
A vevők kereslettel lépnek fel, ami nem más, mit a fizetőképes fogyasztói igény. Erre válasz az eladók kínálata,
amely a rendelkezésre álló termékek összessége közvetlenül eladásra felkínálva. A falusias jellegű térségekben a
regionális piacok, vásárvárosok bár megőrizték szerepüket, csak az áru származási helye változott jelentősen. A
régió központjában elhelyezkedő városok napjainkban az őstermelői árukínálaton kívül, régió és országhatáron
túlról szerzik be fogyasztási cikkeiket, amely a globalizmus korában természetesnek tűnhet, pedig alapvető
mértékben járul hozzá a regionális piac jelentőségének csökkenéséhez. Az online árukereskedelem pedig még
inkább elveszi a lehetőséget a regionális eredetű termékek elől, amennyiben a helyi partnerség ezt engedi és nem
képes megbirkózni az új piaci helyzettel. A fogyasztópiac, mint gazdasági erőforrás ereje, csak a helyben
termelt áruk forgalma alapján mutatkozik meg, különben másodlagos gazdaságélénkítő hatásról beszélhetünk.
Amennyiben a régióban versenyképesen (ár/érték arány, mellőzve az ár mindenhatóságát) lehet előállítni a helyi
igényeknek megfelelő fogyasztási javak döntő részét (a regionális fogyasztói kosarat alapul véve), és ezt
megfelelő kereskedelmi csatornákon eljuttatni a fogyasztóhoz, a helyi piac, mint gazdasági erőforrás betölti
szerepét.

2.3. Szomszédsági viszonyok
Egy európai ország régióinak fejlettségét döntően az európai gazdasági centrumtól való távolság határozza meg,
de ugyanilyen fontos a szomszédsági viszony is. A magyar régiók szomszédjaikkal nagyságrendileg hasonló
fejlettséggel rendelkeznek. A nagytérségi társadalmi-gazdasági környezet erősen meghatározza a fejlődés
kereteit, ezért csak a kelet-közép-európai térség általános fejlődése hozhatja magával a magyar régiók fejlettségi
szintjének emelkedését.
Egy határon átnyúló fejlesztési projekt a szomszédsági viszony tekintetében nagyban hozzájárul a társadalmi
kapcsolatok megerősödéséhez, és így a szomszédság és a helyi lakosok társadalmi fejlődéséhez is. Az EU
politikája pedig éppen a határok (politikai, kereskedelmi) légiesítésében ölt testet, más kérdés, hogy túlfűtött
nacionalista beidegződéssel nem alakíthatók ki olyan határ menti regionális térszerveződések, mint pl. a Maas-
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Rajna Euregio, amely egy szerves társadalmi, gazdasági egység, közös közlekedésszervezéssel, logisztikával,
munkaerőpiaccal (!), környezetvédelmi politikával. (19. ábra és videó)

19. ábra. Rhein-Maas Eurorégió (forrás: www.ec.europa.eu 2013.03.02 – saját
szerkesztés)

2.4. Kompetenciák
A nem formális tanulás azonosításának, mérésének és elismerésének gyakorlati megvalósítása azt feltételezi,
hogy pontos definícióval rendelkezzünk arra vonatkozóan, melyek azok a tanulással megszerezhető készségek
és képességek, amelyek kívánatosnak és elérendőnek tekinthetők az egyének tanulási tevékenysége
eredményeként. A kompetenciák 5 különböző összetevőjét határozzuk meg:
1. Ismeretek, a tudás (knowledge): információk, amivel a személy rendelkezik;
2. Készségek, jártasságok (skills), melyek bizonyos fizikai és szellemi feladatok teljesülésének képességét adják
3. Önértékelés, szociális szerepek, melyek személyes értékek (value) mentén szerveződnek, tehát olyan
attitűdök, értékek, melyeket a személy fontosnak ítél, hogy legyenek vagy megtegye őket pl. siker, karrier;
4. Személyiségvonások (character), vagyis pszichikai-fizikai jellemzők és a helyzetekre, információkra adott
válaszok;
5. Motivációk (motivation), irányítják, befolyásolják, szelektálják a viselkedést bizonyos magatartások, célok
felé.
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2.5. Kulturális örökség
A kultúra fogalma a filozófia, a művelődéstörténet és általában az emberi gondolkodás egyik központi
kategóriája, és mint ilyennek, rendkívül sokféle megközelítése, értelmezése létezik. A kultúra fogalma állandóan
változott az emberi gondolkodás történetében. A különböző filozófiai irányzatok, a különböző korok
gondolkodói mást és mást értettek a kultúra fogalma alatt, s ma is különböző felfogások élnek egymás mellett.
Azt feltétlenül elfogadhatjuk, hogy a kultúra soha nem statikus jelenség: az emberiség története során állandó
változás jellemezte, az adott társadalom fejlettsége, berendezkedése, objektív valósághoz való viszonya, s
mindennek a folyamatos változása feltétlenül befolyásolta az emberiség mindenkori kultúráját.
• anyagi kultúra: Az anyagi kultúra magába foglalja az ember alkotta környezetet, az épített örökséget,
magukat a településeket, kultúrtájakat, de a mindennapi használati tárgyakat is. (LEMONNIER 1984) Fontos
kiemelni a regionális anyagi kultúrát, amely az egyes gazdasági szektorok működésének mikéntjét is
magában foglalja.
• szellemi kultúra: ide tartozik a tudomány, a művészet, a vallás, a jogrend stb.
• értékek, hagyományok: a kultúra által közvetített értékek, történelmi hagyományok
• iskolázottság: esetünkben a helyi társadalom alkalmazkodóképességének egyik igen jelentős fokmérője az
iskolázottság által létrejött humán tőke

2.6. Társadalmi berendezkedés
Társadalmi berendezkedés vagy struktúra széles körben használt kifejezés. A társadalomtudományokban úgy
hivatkoznak rá, mint a társadalom elrendeződésére. A társadalmi struktúra kifejezés használata az idők során
folyamatosan változott, ezt tükrözi a szociológia különféle szintjeinek az elemzése. A makroszinten, nagyobb
társadalmi-gazdasági tagozódást (pl. az osztály szerkezet, szektorális profil), szociális intézményeket, vagy más
különféle összefüggéseket jelent. Mezo-szinten egyének vagy szervezetek közötti szociális hálózat kapcsolataira
utal. Itt mutatkozik meg az adott térség közigazgatásának és jogrendszerének szabályzó, vagy éppen akadályozó
mivolta. A mikro-szinten pedig a helyi (regionális) társadalom által elfogadott értékrend, morál és identitás.
A társadalmi szerkezetet különböző entitások vagy társadalmi csoportok közti kapcsolatok rendszere.
Társadalmi szerkezetet befolyásoló tényezők: a gazdasági rendszer, jogrendszer, politikai rendszer, kulturális
rendszer. A család, vallás, törvény, gazdaság és iskolai végzettség mind a társadalmi rétegződés alapja lehet.
Esetünkben a szociális hálózat jelentősége érdemel komoly figyelmet, mivel egy adott régió társadalmi
kohéziója (identitása, gazdasági és társadalmi aktivitása, kezdeményezőképessége), valamint gazdasági
partnerségi hálózata komoly feltételt jelent annak prosperitása szempontjából.
A társadalmi berendezkedés, mint helyi erőforrások:
• tulajdonviszonyok: a társadalmat és a gazdaságot jellemző tulajdonszerkezet, tehát a rendelkezésre álló
földrajzi tér funkciójának és lehetőségeinek jellemzője az idő egy adott pillanatában.
• demokrácia foka: A politikai jogok és a polgári szabadságjogok fejlettsége határozzák meg a demokrácia
fokát. A politikai jogok közé tartozik a szabad és általános választások, a megfelelő választási törvény
megléte, a politikai pártok szabad létesítésének joga, míg a polgári szabadságjogokhoz: a gyülekezés joga, a
véleményalkotás szabadsága, a törvények és az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a személyi
autonómia és gazdasági jogok.
• pluralizmus: A pluralizmus a demokratikus politikai rendszer egyik alapértéke és tulajdonsága. Több
különböző politikai törekvés egyszerre létezésének lehetősége és természetessége, mely az érdekek,
értékrendek, nézetek, ideológiák, pártok és intézmények egymással versengő sokféleségét jelenti. A
pluralizmus a társadalom természetes tagoltságát és a politikai hatalom ennek megfelelő megosztását fejezi
ki, vagyis azt az állapotot, amelyben a hatalomnak és a befolyásnak számos eredője és forrása van. A
pluralizmus egyik legfőbb vívmánya az ellenőrizhetőség és a számon kérhetőség. Egyik társadalmi/politikai
szegmens sem uralkodhat a másik felett, a hatalom és a funkció horizontális (partnerségi) elvekre épül.
• szubszidiaritás: A szubszidiaritás elvének célja annak biztosítása, hogy a döntéshozatal és az európai
kezdeményezések (projektek) az állampolgárhoz a lehető legközelebbi szinten történjék, vagyis elérjék a
polgárokat, érezzék, hogy értük van.
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• szolidaritás:A helyi társadalom kiáll az egysége mellett és lehetőséget teremt felzárkózni, befogadó jellegű,
de viszont elvárja a társadalom valamennyi szegmensétől jogaik és kötelezettségük betartását. A
diszkrimináció minden megjelenése nem kívánatos, sem pozitív, sem negatív értelemben, mert az
közösségbomlasztó hatású.
• fejlesztési cél- és értékrendszer: A mindenkori helyi társadalom rendelkezik azzal fejlesztési szükséglettel
és a hozzá csatlakozó megvalósítási kompetenciával, amely a régió koherenciáját erősíti. Az EU tagállamok
vidéki régióinak egyéni kezdeményező képességét és „rátermettségét” sajnos a közösségi politika általános
érvényű prioritásai és az ahhoz kapcsolódó források bizonyos mértékig alkalmasak arra, hogy csak a
fejlesztési pénzek elköltése végett alkossunk régiókat és nem azért, mert a helyi társadalomnak megalapozott
célja van önmagával.

2.7. Gazdasági erőforrások
„Gazdasági környezeten a földrajzi tér adott területén meglévő gazdálkodók sűrűségét, struktúráját, a
nemzetközi és hazai piaci kapcsolatokban kialakított erőviszonyokat, a gazdasági ráfordítások és hozamok
egymáshoz viszonyított arányát, a különböző közgazdasági szabályozókat, a piaci (keresleti és kínálati)
viszonyokat, az egyes szállítási ágazatok különböző tarifáit, az eltérő ár- és értékviszonyokat, az adó és
vámrendszert, valamint az egyéb gazdasági támogatási és elvonási formák területei hatásait értjük.
Fő jellemzője az állandó változás, a mindenkori gazdasági erőviszonyoknak és fejlődésnek megfelelő
átrendeződés.”(G. FEKETE 2000)
A gazdasági erőforrások közé a gazdasági környezetnek a gazdaság fejlődését elősegítő elemeit soroljuk.
Általánosságban a gazdasági erőforrások a termőföld, a munkaerő, a tőke és a vállalkozói képességek, amelyek
együttesen képesek termelni olyan terméket, és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek a folyamatosan változó
emberi szükségleteknek. Ezek a vállalkozások szerezhetnek jövedelmet, bérleti díjból származó bevételt,
kaphatnak kamatok, és realizálhatnak nyereséget, illetve erőforrás-kifizetéseket allokálhatnak.

2.8. A gazdaság fejlődésére ható gazdasági tényezők
1. A gazdasági növekedés pólusaitól való távolságot négy tényező befolyásolja
• A világgazdaság akciócentrumaitól való távolság: Az Európai Unió vidékfejlesztési célkitűzései éppen
a fejlett metropolrégióktól távol eső, sok esetben gyéren lakott, vagy magas elvándorlási aránnyal és
öregedési indexszel rendelkező térségek felzárkóztatására irányult. Természetesen Európa mozaikos
térszerkezetét tekintve mindig is lesznek olyan régiók, amelyek nem fognak a fejlett gazdasági térségekhez
csatlakozni belátható időn belül, viszont a telekommunikáció és a közlekedés fejlődésével valamennyi
periféria integrálható bizonyos mértékig a magterületekhez. A technológiai fejlődés ütemével
párhuzamosan az EU kötelességének érzi ezeknek a perifériáknak a megtartását, és felkészítését a
magtérségekhez történő integráláshoz.
• A nemzetgazdaság centrumaitól való távolság: a jelenlegi fejlettségi szinten a nemzetgazdasági
perifériák is komoly kihívást jelentenek a területfejlesztés-politika számára. Magyarországon a közösségi
csatlakozás óta nem történt lényeges változás az egyes régiók gazdasági fejlettségének különbsége között,
holott ezermilliárdokat költöttek fejlesztésre. Ez csak annyira volt elegendő, hogy a végleges leszakadás
ütemét mérsékeljék. Komoly szakmapolitikai fordulatra van szüksége az országnak, és az EU valamennyi
válságtérségének ahhoz, hogy valódi és stabil fejlődési pályára állítsa ezeket a régiókat anélkül, hogy a
magtérségek többletforrásait túlságosan elszívnák a periféria felzárkóztatására számára. A
fejlesztéspolitika egyoldalú szolidaritása sem lehet végtelen folyamat, amely egy új kihívás a 2014-2020as időszakban. Kezdenek eltávolodni attól a politikai meggyőződéstől, hogy az erőset szükségszerűen
gyengítsük a kiegyenlített fejlődés javára. Ha a központot gyengítjük a periféria is gyengül.
• Az országon belüli nagy régió centrumaitól való távolság: a közgazdaságtan- dogmái között szerepel a
centrum, mint a gazdaság mindenható motorjához történő csatlakozás és a tőle kialakult függés
fontosságának nyomatékosítása. A gazdasági fejlődés nem minden esetben a nagyobb és gazdaságilag
erősebb térségek felől érkezik, hanem regionális szinten, az egybefüggő településcsoportok központi
településeiről is jelentős impulzusok érkeznek a perifériára, melynek elősegítését a vidékfejlesztési politika
elsődleges feladatának tekinti.
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• A saját régióközponttól való távolság: ez a feltétel, csupán a gyéren lakott, alacsony sűrűségű
településhálózattal rendlelkező régiókra van hatással. Magyarország vidéki térségeinek központja általában
véve ideális fekvésű, más kérdés, hogy legfőképpen közigazgatási központként funkcionálnak, és
gazdaságuk alapja általában nem a régió erőforrásaira épül. A strukturális átalakulás időszakában ez egy
általános jelenség és a 9 éves közösségi csatlakozás még rövid periódus ahhoz, hogy a kisrégiók
központjaiban is a fejlődés jelei érzékelhetőek legyenek. A paksaméta tartalmú térségi tervezés káros
hatásai ellenben fokozottan érintik a kistérségeket. Nem készültek mid-term (közbenső) elemzések a
kistérségi stratégiák fejlesztési hatásairól és a korrekciós szükségleteikről sem. A járási területkulissza
kialakításával félő, hogy még kevésbé lesznek számon kérhetőek a kistérségi stratégiák tervezett
eredményei.

2.9. A gazdaság szerkezetére ható tényezők
Termelési kapacitás: adott termékből előállítható maximális termékmennyiség, amelyet a műszaki, gazdasági
feltételek fejlesztésével lehet növelni.
Fogyasztópiac: A potenciális piac meghatározása kiemelkedő szereppel bír nemcsak egy vállalat sikeres
működése szempontjából, hanem egy település gazdaság fejlesztés szempontjából is. A piac szegmentáció
fontos része az eladások növelésének. A piacot több kisebb, egymástól független részre lehet felosztani,
melyekbe olyan fogyasztók tartoznak, akik hasonló vásárlói igényekkel rendelkeznek.
Nyersanyagok: A nyersanyagok és ásványkincsek nemcsak fontos természeti telepítő tényezők, hanem
gazdaság szerkezetére és fejlettségére is utal. Azok az országok, amelyek rendelkeznek egy adott nyersanyaggal
előnyben vannak, hiszen nekik nem kell importálniuk az adott erőforrásból, így költséget tudnak megspórolni.
Manapság a nyersanyag-kitermelés a lelőhelyek közelében marad, de az alapanyaggyártás tetemes részét –
menekülve a drága munkaerő és a magas környezetvédelmi követelmények elől – a fejlődő országokba
telepítették át a vállalatok. A nyersanyagok bányászata és hazai felhasználása szempontjából bőven vannak
kihasználatlan potenciálok hazánkban is. Egy-egy vidéki térségben komolyan el kell gondolkodni a bányászat és
nyersanyag-feldolgozás fellendítésén. Igen jelentős kőszén, mészkő és dolomit, nemes érc lelőhelyeink vannak,
melynek potenciális felértékelését jelenleg koncesszióban végzi a magyar állam. A számunkra fontosabb, helyi
jelentőségű homok, agyag, festékföld, tőzeg pedig alapját jelenheti új mikro és kisvállalkozások elindításához.
Turizmusfejlesztési szempontból sem elhanyagolhatóak a lokális jelentőségű természeti erőforrások. A képen a
dédestapolcsányi festékföld-bánya egykori tárója látható. A Tapolcsányi Formáció váltakozó betelepülései
magas vastartalommal rendelkeznek, melyet a középkorban bányásztak is. Egy bemutató jellegű bánya és
vaskohó jól kiegészíteni a Lázbérci-tó környezetének turisztikai attrakcióit. A Bükk-hegység egyébként is remek
alapjai a helyi bányászatra épülő gazdaságfejlesztésnek. Bélapátfalva felhagyott dolomit és mészkőbányája is
rendkívüli potenciállal bír. (20. ábra, 21. ábra)
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20. ábra. Az egykori „festékföld” bánya bejárata Dédestapolcsány mellett (saját kép)
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21. ábra. Felhagyott, komoly homokvagyonnal rendelkező bányaudvar Bánhorváti
közelében (saját kép)

2.10. Összefoglalás
Számos településnek fokozottan ügyelni kell a rendelkezésre álló gazdasági és társadalmi erőforrásokra, hiszen
ezek a tényezők kihasználásában rejlik a jobb gazdasági helyzet elérése, a termelékenység, munkavállalók
növekedésén keresztül. Fontos az erőforrások szigorú, mindenre kiterjedő vizsgálata. A gazdaság hatékonyságát
a piaci allokáció biztosítja, ami azt jelenti, hogy az erőforrások tendencia-szerűen ott kerülnek felhasználásra,
ahol a termelés költségei és a pénzben kifejezett eredményei (ára) közti különbség a legnagyobb nyereséget
(profitot) képes produkálni.

2.11. Tesztkérdés:
1. Jellemezze a társadalmi erőforrásokat!
2. Jellemezze a népességgel és közösséggel kapcsolatos társadalmi erőforrásokat!
3. Jellemezze a gazdasági erőforrásokat!
4. Jellemezze a gazdaság szerkezetére ható gazdasági erőforrásokat!
5. Fejtse ki a szubvenció fogalmát!
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5. fejezet - A mikro és
kisvállalkozások jelentősége a vidéki
térségekben
1. Célkitűzés
A lecke a mikro- és kis- és középvállalkozások megismertetése mellett a gazdaságban betöltött szerepüket
mutatja be. A mikro és kisvállalkozások vidékfejlesztési szerepe meghatározó a diverzifikált regionális
gazdaságokban, méretüknél fogva rugalmasan tudnak alkalmazkodni a piac okozta új kihívásokhoz, partnerségi
együttműködésbe vagy klaszterbe beépülve láncszemei lehetnek egy nagyobb térségi gazdasági szerveződésnek,
amely a nagyvállalatokkal is felveheti a versenyt. A vidéki térségek gazdaságfejlesztése elsősorban a helyi
mikro és kisvállalkozások együttműködési képességén, valamint a helyi erőforrásokra épülő üzleti
tevékenységük regionális beágyazódottságán alapul.

2. Tartalom
Mikro- és kisvállalkozások meghatározása:
Ebben a részben a mikro-, kisvállalkozások hivatalos meghatározása, definíciója kerül kifejtésre, különös
tekintettel a vállalkozás típusok gazdasági korlátozásaira.
KKV főbb jellemzői az Európai Unióban és Magyarországon
A KKV-k helyzetének, és gazdaságban betöltött súlyuk érzékeltetéséhez, jelentőségük bemutatása az Európai
Unióban és Magyarországon. A vállalkozásnak a foglalkoztatásban és a gazdaság teljesítményében betöltött
szerepük kerül bemutatásra ebbe a fejezetben.
Vállalkozások regionális eloszlása
Ebben a részben a magyarországi vállalkozások területi eloszlása, az országon belüli gazdasági súlyuk kerül
bemutatásra. A vállalkozások teljesítményének területi megoszlása a legfontosabb gazdasági mutatószámok
alapján.
KKV versenyképessége
A mikro és kisvállalkozások fennmaradásának, fejlődősének a lehetőségeiről szól a fejezet. Bemutatja a
versenyképesség megtartásának, illetve fejlesztésének lehetőségét a KKV-re vonatkozóan.

3. Mikro- és kisvállalkozások jellemzői
Vállalatnak (vállalkozásnak) tekintünk minden olyan önálló piaci kapcsolatokkal rendelkező jogilag definiált
gazdasági szervezetet, amely profitorientáltan gazdálkodik és fő tevékenysége az, hogy statisztikai értelemben
vett termelést (jövedelemtermelést) végez.
A kis- és középvállalkozások definícióját a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény határozza meg, az ebben foglalt leírás megfelel az Európai Bizottság 96/280/EK, és
2003/361/EK számú ajánlásának. a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról.
A jogszabálynak megfelelően a kis- és középvállalkozások lehatárolása a következő, a szabályozás 2005. január
1-i hatályba lépésétől kezdődően:
„(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b)
éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV-kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
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a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV-kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.”
A törvény által előírt lényeges követelmény, hogy a KSH és az APEH adatszolgáltatásaiban a kis- és
középvállalkozásokat meg kell különböztetni foglalkoztatotti létszámnagyság szerint.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást megelőzően a Magyarországon érvényben lévő KKV definíció
jelentősen eltért a 2005. január 1.-től hatályba lépőhöz képest. Az új törvény megemelte a mikro-, a kis- és
középvállalkozások mérlegfőösszeg és éves nettó árbevételére vonatkozó korlátokat. Az új szabályozás
következtében a kis és középvállalkozások egymáshoz való viszonyát is vizsgálni kell, és ez alapján különbséget
kell tenni önálló, partner- és kapcsolódó vállalkozások között.
A KKV politika szerves részét képezte a mikro-, kis- és középvállalkozások fentebb kifejtett definíciójának
meghatározásában. Az Európai Bizottság annak érdekében, hogy általános keretet teremtsen a kis- és
középvállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések, programok számára, már 1996-ban egységes fogalmi
meghatározást ajánlott a kis- és közepes méretű vállalkozásokra vonatkozóan, majd ezt a definíciót, - tekintettel
az eltelt időszak alatt lezajlott gazdasági folyamatokra-, hozzáigazította a 2005-ig elért fejlettségi szinthez. Az
általános meghatározása a kis és közepes vállalkozásoknak valamennyi Európai Uniós tagországban bevezetésre
került.

4. KKV főbb jellemzői az Európai Unióban és
Magyarországon
A KKV-k helyzetének, és gazdaságban betöltött súlyuk érzékeltetéséhez, jelentőségük meghatározásához az 22.
és 23. táblázatban található hivatalos statisztikai adatok szolgálnak. A magyarországi és az Unióban
tevékenykedő vállalkozások a foglalkoztatásban betöltött szerepük, alkalmazotti létszám, hozzáadott érték,
illetve különböző tényezők alapján hasonlíthatók össze.
Az Európai Unió 25 tagállamában működő, nem pénzügyi szektorba tartozó vállalkozások helyzetét, jellemző
mutatóik méretkategóriák szerinti százalékos megoszlását a 22. ábra mutatja be.

22. ábra. Az EU-ban működő KKV-k jellemző adatai méret szerint (%), Forrás:
Enterprises by size class –overview of SMEs in the EU, Eurostat, Statistics in focus
31/2008
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Az Európai Unió 19,6 millió vállalkozása 126,7 millió munkavállalót foglalkoztat. Az összes Európai Unióban
működő vállalkozás 99,8 százalékát – az elmúlt évekhez és a magyarországi arányokhoz hasonlóan - a kis- és
közepes vállalkozások adják, ez a megállapítás tükröződik vissza a hazai arányszámokat összefoglaló a 23.
ábrában is. Eszerint az Európai Unión belül tevékenykedő vállalkozások közül (40 000 kivételével) valamennyi
vállalkozás a kis- és középvállalkozások körébe tartozik.
A 22. táblázatból kitűnik az is, hogy a KKV-kon belül a mikro-vállalkozások képviselik a legmagasabb arányt,
az összes vállalkozás 91,8 százalékát teszik ki, de ez az arány a többi mutató terén nem releváns. A statisztikai
adatok szerint az alkalmazottak 67,1 százalékát, azaz több mint kétharmadát a 250 főnél kevesebbet
foglalkoztató vállalkozások adják. Mindössze a 10 százaléknyi a lényeges különbség a 250 fő alatti és feletti
foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások esetén, a többi mutató jelentősebb mértékben eltérő arányszámai
ellenére is. A kis- és középvállalkozások együttesen adják a hozzáadott érték közel 60 százalékát.
A táblázatok adatai nem tartalmazzák a vállalatok ágazati szintű bontására vonatkozó információkat, az Eurostat
közzétett adatai alapján ezek a következőképp alakulnak:
• A legfeljebb 9 fő alkalmazottat foglalkoztató mikro-vállalkozások által uralt ágazatok, pl.: a kiskereskedelem,
az idegenforgalom, a pénzügyi közvetítői tevékenység és az egyéb szolgáltatási területek.
• A 10-49 főt alkalmazó kisvállalkozások magasabb arányban vesznek részt a kiadói tevékenységben, és a
felvett műsorokról való másolatok készítésében, a nagykereskedelemben, valamint a ruházati ipar, a bőr és fa
árucikkek gyártásában.
• Az 50-249 fővel dolgozó középvállalkozások főként az élelmiszer-feldolgozó iparban, a textiliparban, a
számítógépgyártásban, a műanyagiparban, a közlekedésben, és a gépek és berendezések gyártásában
domináltak.
Az Európai Unió vállalkozásainak fele alkalmazottak nélküli, a 41 százalékuk pedig csak 1-9 főt alkalmazó
mikrovállalkozás. Egy átlagos méretű Európai Uniós vállalkozás 6 főt foglalkoztat. Az Európai Unió területén
évente mintegy kétmillió – a regisztrált állomány 10-12 százalékának megfelelő – új vállalkozás indul el. A
magyarországi vállalkozások helyzetét jellemző fontosabb mutatók százalékos megoszlása méretkategóriák
szerint, a 2007. évre vonatkozó adatok alapján:

23. ábra. A magyarországi KKV-k jellemző adatai méret szerint (Forrás: A kis- és
középvállalkozások fejlesztési stratégiája 2007-2013, NFGM, Éves Időközi Monitoring
Jelentés 2008)
Magyarországon az összes működő vállalkozás 99,9 százaléka a mikro-, kis-, és középvállalkozás kategóriájába
sorolható, ez a szám érzékelteti a gazdaságban betöltött jelentős szerepüket is.
Árbevétel és hozzáadott érték alapján is a kis és közepes vállalkozások nagyobb arányt képviselnek a több mint
250 főt foglalkoztató vállalatoknál. A KKV jellemzően a hazai piacra termelnek, ezt bizonyítja a kicsivel több,
mint egy harmados exportarányuk.
Magyarországon a legtöbb vállalkozás az ingatlanforgalmazást, ingatlan-bérbeadást, számítástechnikai és
gazdasági, illetve gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatást magában foglaló gyűjtőágazatban működik. Ezt
követik a kereskedelemi célú vállalkozások, majd a feldolgozó- és az építőipar.
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A kis- és középvállalkozások kiemelkedő fontosságúak hazánkban a foglalkoztatásban betöltött szerepük miatt
is, ezt alátámasztja az az adat, hogy az üzleti szférán belül a 2007. év végi adatok szerint a KKV-k
alkalmazásában áll a foglalkoztatottak több mint kétharmada (69,6 százaléka). A vállalati szektoron belül a
foglalkoztatás több mint kétharmadát a kis- és középvállalkozások adják. A kis- és középvállalkozási szektor az
egyetlen olyan fontos része a magyar gazdaságnak, amelyik az elmúlt tizenöt éves időszakban jelentős
foglalkoztatás-bővülést tudott produkálni. A kis- és középvállalkozások foglalkoztatási szerkezete regionálisan
sokkal kiegyenlítettebb, mint a nagyvállalatoké. A foglalkoztatási rátára gyakorolt hatás mind a Budapest-vidék,
mind a vidéki régiók közötti különbség esetében kisebb eltérést mutat, mint a nagyvállalatoknál.
A mikro- és kisvállalkozások fő tulajdonosai jellemzően magyarországi magánszemélyek, a közepeseké belföldi
társaságok, a nagyvállalatoké külföldi tulajdonosok. A nagyvállalatok részesedése átlagosan az üzleti szektor
össztőkéjéből mintegy 45–51 százalék, a közepeseké 17–19, a mikro- és kisvállalkozásoké 32–36 százalék. A
tőkekoncentráció tehát nagy, de már nem fokozódó.

5. Vállalkozások regionális eloszlása
Az egykori Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiadott a kis és középvállalkozások fejlesztésének
stratégiája 2007-2013 helyzetelemzése szerint, a vállalkozások 40 százaléka a Közép-Magyarországi Régióban
található, elsősorban Budapesten. A központi régió szerepe a működő vállalkozások számát és megoszlását,
jövedelemtermelését, teljesítményét tekintve több más gazdasági, társadalmi mutatóhoz hasonlóan kiemelkedő.
A vidéki régiókat a központi régió nélkül vizsgálva megfigyelhető, hogy a kisvállalkozások jövedelemtermelése
sokkal kisebb szóródást mutat, mint a nagyvállalatoké. Az egy lakosra vetített hozzáadott érték mutatójának
különbsége például a legfejlettebb és a legkevésbé fejlett vidéki régió között a nagyvállalatok esetében közel
négyszeres, a kis- és közepes vállalkozások esetében alig több mint másfélszeres.
Ez azt jelenti, hogy a regionális gazdasági egyenlőtlenségek kialakulásában és fennmaradásában inkább a
nagyvállalatoknak van szerepe, a kis- és közepes vállalkozások jövedelemtermelése kiegyenlítettebb.
A vállalkozásoknak nem csak abszolút száma, de sűrűsége is a központi régióban a legnagyobb. Megfigyelhető,
hogy a vállalkozások sűrűsége és a gazdasági fejlettség párhuzamosan alakul. A dunántúli régiókban a
vállalkozássűrűség nagyobb, az alföldiekben kisebb.

24. ábra. A vállalkozások néhány mutatója statisztikai régiók szerint 2005-ben (Forrás:
A vállalkozások demográfiája - KSH 2006)
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A hozzáadott érték 25–42 százalékát hozzák létre a mikro- és kisvállalkozások, 17–29 százalékát a közepesek és
30–55 százalékát a nagyvállalatok. Vagyis a nagyvállalatok teljesítményének szóródása a legnagyobb. A mikroés kisvállalkozások hozzájárulása a hozzáadott érték termeléséhez a Dél-alföldi, az Észak-alföldi, Dél-dunántúli,
és a Nyugat- dunántúli régióban nagyobb az átlagosnál.

25. ábra. A hozzáadott érték megoszlása a vállalkozások létszámnagysága és régiók
szerint 2005-ben (%) Forrás: Az adóbevallások adatai alapján számolva
A vállalkozások termelékenységének átlagai viszonylag közel esnek egymáshoz. Egy alkalmazott a mikro- és
kisvállalkozásoknál átlagosan 22, a közepeseknél 21, a nagyoknál 30 millió forint árbevételt termel (26. ábra). A
különbségek tehát nem túlságosan nagyok. Regionálisan a mutató a Közép-magyarországi, a Közép-dunántúli,
és a Nyugat-dunántúli régióban lényegesen magasabb, mint a többi régióban. Másfél-kétszeres a különbség.
Létszámnagyság szerint figyelemre méltó különbségeket tapasztalunk (25. ábra). A különböző méretű
vállalkozásokon belül is nagyok a különbségek, de ezek nem követik szigorúan a régiók különbségeit. A Középmagyarországi régióban a mikro- és kisvállalkozások és a közepes vállalkozások termelékenysége nagyobb a
nagyvállalatokénál. Ez a jelenség egyetlen más régióban sem fordul elő. A többi régióban a nagyvállalatok
termelékenysége a nagyobb. A nagyvállalatok és a mikro- és kisvállalkozások közötti termelékenységi rés a
Közép-dunántúli, és a Nyugat-dunántúli régióban a legnagyobb (hányadosuk 2-3-szoros), a többi régióban jóval
kiegyenlítettebb.

26. ábra. Az egy alkalmazottra eső árbevétel a vállalkozások létszámnagysága és régiók
szerint 2005-ben (eFt) (Forrás: A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája
2007–2013)
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27. ábra. Vállalkozások száma régiók szerint Forrás: Vállalkozások demográfiája és
struktúrája (2000–2009)
A 27. ábrán a hazai vállalkozások számának az alakulását láthatjuk 2000-től egészen 2009-ig. Ezt az időszakot
két jelentős, - az egész magyar gazdaságot és társadalmat érintő - változás befolyásolta. Az első Magyarország
2004-es Európai Unióhoz való csatlakozása, a második a 2008-ban kezdődő globális gazdasági, pénzügyi
világválság. A vállalkozások alakulásának és megszűnésének egyenlege hosszabb távon sajnos nagymértékben
negatív, vagyis az összes vállalkozás száma valamelyest csökkenő tendenciát mutat. Hosszú távon a magyar
gazdaságban nem valószínű a vállalkozások számának további jelentős csökkenése, sokkal valószínűbb, hogy a
számuk valamivel kisebb mértékben, de mérséklődni fog a kedvezőtlen gazdasági jövőkép miatt. A vizsgálat
teljes szakasza alatt a Közép-magyarországi régióban nagyjából egynegyedével csökkent a vállalkozások száma.
Az egész Dunántúlon a kilenc év leforgása alatt több mint 27 százalékos volt a vállalkozások leamortizálódása.
Még az Észak-Magyarországi és Alföldi régiókban a vállalkozásokat közel 30 százalékos erózió jellemzi.
A vállalkozások székhely szerinti területi eloszlása az első felmérés (1999) óta szinte változatlan (28). ábra)
2010-ben Közép-Magyarország részesedése jelentős, 40,1% volt, a többi régióban ez az arány 8,5 és 11,5
százalék között mozgott. Közép-Magyarország a kiemelkedő helyzetét a társas vállalkozások rendkívül magas
számának köszönheti, mely az ország főváros centrikus gazdaságával, valamint megfelelő infrastruktúrájával
magyarázható. A társas vállalkozásoknak több mint a fele egyébként a Közép-Magyarországi Régióban került
bejegyzésre.
Az egyéni vállalkozások tekintetében az eloszlás sokkal kiegyenlítettebb. Közép-Magyarország 26%-os
részesedése mellett a többi régió 10,3–14,5 százalékkal rendelkezik. 2010-ben a régiók és megyék többségében
emelkedett a vállalkozások száma, ez alól csupán egy régió (Észak-Magyarország: –0,3%) és három megye
képez kivételt: Nógrád megye (–2,5%), Jász-Nagykun-Szolnok megye (–1%) és Heves megye (–0,5%). Ezzel
szemben a legnagyobb mértékű növekedés Pest megyében volt (2,2%).
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28. ábra. 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma megyénként Forrás:
Statisztikai tükör 2012/34 Vállalkozások demográfiája, 2010

6. KKV versenyképessége
A kisvállalkozások versenyképességét alapvetően meghatározza, hogy milyen módon és mértékben képesek
reagálni a nagyvállalatok magas fokú hatékonysága által nyújtott kihívásokra. A magyar gazdaságra jellemző,
hogy a kis- és középes méretű vállalkozások számos területen alakítottak ki olyan eszközöket, amelyek
versenyképessé teszik őket a nagyvállalatokkal szemben, a tapasztalatok alapján egyre nagyobb mértékben
tudnak élni ilyen módszerekkel. Ezek közül a következőket emelem ki:
1. Munkamegosztás
A mikro- és kisvállalkozások nem tudják saját szervezeteiken belül gazdaságosan működtetni azokat a
menedzsment funkciókat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a gazdálkodáshoz. A marketing, a
számviteli, a jogi, műszaki, számítástechnikai és más szolgáltatásokat a hazai kis- és középes vállalkozások
egyre nagyobb mértékben külső vállaltoktól vásárolják, ahogy erre a GKM rendszeresen végzett
reprezentatív vállalkozói felmérései is rámutatnak.
A hazai kis- és középvállalkozások közel háromnegyede rendszeresen vásárol valamilyen működéssel
kapcsolatos, vagy kisebb részben stratégiai szolgáltatást. Külső könyvelőt, könyvvizsgálót a vállalkozások
kétharmada foglalkoztat. A vállalkozások fele legalább kétféle szolgáltatást vásárol rendszeresen. A
munkamegosztásnak ez a fejlődése hozzájárul ahhoz, hogy a KKV-k megtartsák, esetenként javítsák
versenyképességüket a nagyvállalkozásokkal és a külföldi konkurensekkel szemben. Kifejlődtek, és a piaci
igényekkel együtt változnak a működési, és kisebb mértékben a stratégiai szolgáltatások piacai, amelyeken a
szolgáltatók jelentős része is kisvállalkozás.
2. Hálózatosodás
A hazai kis- és középvállalkozások számára a hálózatosodás az egyik leghatékonyabb eszköz a
méretgazdaságossági hátrányok csökkentésére, mérséklésére. A magyar kis- és középvállalkozások hálózati
szerveződése az ország általános gazdasági fejlettségének megfelelő mértékű és növekvő tendenciát mutat. A
hálózatosodás folyamatát jellemzi, hogy a magyar kis- és középvállalkozások körében viszonylag gyakoriak
az egyszerűbb, és informális kapcsolatok, és ezekre épülve terjed a formális együttműködés.
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7. Összefoglalás
A gazdaság növekedésében, és a szélesebb körű foglalkoztatás elérésében, ezzel új munkahelyek
megteremtésében a kis- és középvállalkozások jelentős szerepet vállalnak. Ezek a vállalkozások a rendelkezésre
álló eszközök, lehetőségek kihasználásával biztosítják versenyképességüket: új üzleti elgondolások
kidolgozásával, piaci rések feltárásával, az innováció és a megjelenő új technológiák ki-, illetve
felhasználásával. A szektor dinamikus fejlődése jelentős mértékben járul hozzá Magyarország gazdaságának
folyamatos megújulásához.
A KKV-k száma a válság után igen lassú ütemben növekszik, eközben összetételük is változik. A mikro- és
kisvállalkozások túlélése a legkisebb, viszonylag gyorsan cserélődnek, megszűnésük, átalakulásuk gyakoribb,
mint a nagyobb vállalkozásoké. Az újonnan létre jövők a versenyképességük növelése érdekében egyre
korszerűbb berendezések megvásárlásával indítják be termelésüket, szolgáltatásaikat, amely váltás a termékek
minőségében is megmutatkozik. Az újabb vállalkozások belépése a piacra, és az ezzel járó fluktuáció felpezsdíti
a versenyt, az új vállalatok többnyire magasabb termelékenységgel, jobb versenyképességgel lépnek piacra, a
gyengébbeket pedig hosszabb távon kiszorítják, vagy fejlesztésre ösztönzik.

8. Tesztkérdés:
1. Mit nevezünk kisvállalkozások?
2. Mutassa be a KKV fogalmát!
3. Mutassa be a KKV jellemzőit Magyarországon!
4. Mutassa be a KKV jellemzőit Európai Unióban!
5. Jellemezze KKV-k regionális elosztását!
6. Hogyan tudja növelni egy vállalkozás a versenyképességét?

46
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. fejezet - A helyi erőforrások
megjelenése és a fejlesztési
stratégiákban
1. Célkitűzés
Napjainkban egyre inkább kötelezővé válik már települési szinten is, egy logikusan, felépített, szakmailag
alátámasztott és követhető fejlesztési koncepció kidolgozása, mint a jövő forgatókönyve. Habár a nagyobb
települések és térségek mindegyike rendelkezik az aktuális közösségi tervezési időszak fejlesztési
dokumentációjával, fontos kiemelnünk azokat a hiányosságokat, amelyek e dokumentumok általánosító
jellegéhez kapcsolódnak. Egy térségi fejlesztési stratégia minősége kizárólag akkor biztosított, amennyiben az a
települések egyedi fejlesztési koncepcióira épít, tehát valamely statisztikai térségre „ráhúzott” általános és
sablonszerű tervdokumentum képtelen garantálni a rendszerszemléletű, ellenőrizhető, és sikeres térségfejlesztési
eljárást. Ezek nélkül sok esetben figyelmen kívül maradnak a települések egyedi potenciáljai, erőforrásainak
helyi és regionális gazdaságfejlesztő hatásai.

2. Néhány gondolat a területi tervezésről
A területfejlesztési politikát érvényesítő eszközrendszer fontos eleme a területi tervezés. A területfejlesztési
tevékenység megalapozott megvalósításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának feltétele a
megfelelően kidolgozott területi tervek (koncepciók, programok, rendezési tervek) rendelkezésre állása. A jól
előkészített tervezés lehetővé teszi, a szükségletek és a pénzeszközök optimális egymáshoz illesztését és a
fölösleges kapacitások kiépítésének elkerülését. Szűk keresztmetszet a helyi politikai érdek, amely megfelelő
mértékben oldható különféle társadalmi szervezetek és a tudomány helyi képviselői által.
Maga a területfejlesztés egy olyan beavatkozás-sorozat, ami a spontán területi fejlődés térbeli folyamatait
törekszik kiegyenlíteni, az egyes mechanizmusok a területi és társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését célozzák
meg. Ezek a területi különbségek a társadalmi és gazdasági fejlődés természetszerű térbeli különbségeiből
erednek. Az új terület és térségfejlesztési megközelítés viszont annyival nyújt többet, hogy már a fejlett térségek
prosperálására is hangsúlyt fektet, tehát nem lehet eltúlozni az erősebbek kárára a gyengébbek felzárkóztatását.
A 2014-2020-as közösségi támogatási periódusban a közösségi átlagfejlettséget elérő tagállamok is magasabb
társfinanszírozási arányt kapnak, mint az eddigiekben.
A fejlesztési potenciál természeti, emberi erőforrási, infrastrukturális stb. feltételei ugyanis a tér minden pontján
más és más jellemzőkkel bírnak. A területfejlesztési beavatkozások ezért csak akkor lehetnek sikeresek, ha
pontosan ismertek a területi fejlődési folyamatok, és az kiindulási alapjai. A szükséges beavatkozás megfelelő
szervezeti-intézményi rendszer keretében zajlik, mely indokolt és előrelátó tervezési folyamat eredménye.
(TÓTH-KÁPOSZTA 2011)
Területi terv: a célok megvalósításának, a folyamatok irányításának eszköze. A terv a legkülönbözőbb célokat
szolgáló cselekvési modell, következésképpen a területfejlesztés legkülönbözőbb szintjeire és alkotóelemeire
vonatkoztatható. (FARAGÓ 1987/a)
Területi terv: a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program, valamint a területrendezési terv
együttes megnevezése (218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet)
Területi tervezés: a különböző területi szintekben kialakítandó területi fejlődés befolyásolásának eszköze, mely
tudatos és többlépcsős, jól strukturált tervezési folyamatban testesül meg, a fejlesztés hatékonyságának és a
célzott jólét, társadalmi megelégedés növelése érdekében. (TÓTH-KÁPOSZTA 2011)

3. A helyi erőforrások megjelenése a területi tervek
kidolgozásának általános elveiben
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A területi tervek kidolgozására vonatkozó elvek vizsgálata során, többször említésre kerülnek a konkrét, helyi
erőforrások figyelembe vételére és kihasználására épülő tervezési ajánlások. A közösségi tervezés
alaptípusainak tekintetében a szakirodalom megkülönböztet allokatív, innovatív és radikális tervezést. Az
allokatív tervezés egy szűk prioritási megfelelést szolgál ki, átfogó és sematikus jellegre törekszik. Az EU-ban
és itthon általában az ilyen paksaméta jellegű kerettervek elkészítése jelenti a területi tervezés fő irányát.
Bürokratív, általánosító jellegű és véleményem szerint kizárólag a nagyobb területi egységek stratégiai
tervezésében, a fő irányok kijelölésében van létjogosultsága, lokális szinteken a hatékonyság érdekében az
innovatív tervezési módszertan az előremutató. Az innovatív, más néven fejlesztés-orientált tervezési alaptípus
sajátosságaként jelenik meg hangsúlyosan az erőforrás-mobilizáció. Ez azt jelenti, hogy a tervező erőforrásokat
kutat fel az új feladatokhoz, intézményekhez, tehát a megvalósítás egy újszerű formáját kínálja a helyi
erőforrásokra alapozva. Ez az eljárás nagyban hasonlít egy piaci viszonyokon alapuló vállalkozás
működtetéséhez, amely az új kihívások okozta alkalmazkodásra és a rugalmasságra törekszik. A harmadik
tervezési módszer, amely a leghatékonyabban szolgálja a regionális/helyi erőforrásokra történő építkezést, és tág
teret és rugalmas megoldásokat nyújt a tervező számára, a radikális tervezés. Az utóbbi képes arra, hogy
felhagyjon az addigi konvenciókkal és új alapokra helyezze egy adott földrajzi egység gazdaságfejlesztési
irányait. Az Európai Unió LEADER fejlesztési megközelítése alapjaiban egyezőséget mutat a radikálistervezés
felé, az innovatív módszertan elemeinek alkalmazásával. A radikális tervezés fontosabb ismérvei:
• A „fennálló rend”, az adott gyakorlat (vagy bevett szokások) kritikája.
• Új tudás létrehozása, alternatív javaslat kidolgozása („transzcendálás”).
• Cselekvési stratégia és taktika kidolgozása.
• „Ismeretek” terjesztése, szövetségesek keresése.
• Összeütközés a fennálló renddel, a meglévő intézményekkel.
• Siker esetén terjeszkedés. (FARAGÓ 2003)
A területi tervezés folyamata három fő szakaszból épül fel és összesen 10 lépésben valósul meg. (29. ábra)

29. ábra. A kistáji/szubregionális szintű tervezés szakaszai (Forrás: KÁPOSZTA 2010,
VALLEÉ et.al 2012 – saját szerkesztés)
Az első tervezési szakasz az előkészítés, amely tartalmazza az első két lépés tervezési mechanizmusait. Az első
lépés a területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezését célozza, a logikai keretmátrix struktúráját
alkalmazva. A második lépés a tágabb környezet, közösségi, nemzeti és térségi szinten történő helyzet és
dokumentumelemzését foglalja magában.
A harmadik lépés a kisrégió helyzetelemzésének gerincét képezi, amely az adott térség adottságainak átfogó
értékelése. Komplex rendszerben taglalja azokat a területi, helyi potenciálokat, melyek a területi terv
stratégiájának megalkotásában erőforrásként, mint befolyásoló tényezőként jelennek meg:
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• Társadalmi környezet, humán erőforrások
• Gazdasági bázis
• Környezet adottságai
• Infrastruktúra, a térség intézményi felszereltsége
• Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése
Az erőforrások jellemzői, mennyiségi és minőségi állapota kiinduló pontjai és meghatározó tényezői a jövőkép
felvázolásának, a kapcsolódó programok, stratégiák irányának. Az egyes erőforrásokhoz tartozó elemzések – a
teljesség igénye nélkül – az alábbi területekre terjednek ki: a térség adottságainak értékelése, mint a fentiekben
látható, több tématerületet is magában foglal, melynek szerves részét képezi a társadalmi környezet, valamint
humán erőforrások vizsgálata. Még mielőtt részletezném a vizsgálati körbe tartozó elemek leírását
mindenképpen szükségesnek érzem az életminőség, életkörülmények és az életszínvonal fogalomkörének
tárgyalását.
Az életminőség a területi tervezés számára inkább egy puha feltétel, mivel alapvetően nem a helyi társadalom,
hanem sokkal inkább az egyén áll a vizsgálat középpontjában, és alapvetően a pszichológia, szociológia és az
orvostudomány vizsgálati területe. (30. ábra)

30. ábra. a Rahman-féle életminőség modell összetevői (Forrás: SEBESTYÉN 2005, saját szerkesztés)
Az életkörülmények a tervezés szempontjából már sokkal gyakorlatiasabb fogalom, hiszen azokat a regionális
feltételeket és tényezőket foglalja magába, amelyek meghatározzák a helyi társadalom mindennapjait. Ezek a
regionális jogrendszer (a társadalom jogai és kötelességei), a jóléttől függő szükségletek kielégítésének mérése
(pl. Maslow-piramis).
A regionális fejlesztés és azon belül a szubregionális szintek fejlesztéséhez is alkalmas alapvető modell a
Lengyel Imre féle regionális versenyképesség modellje, melynek tényezői alapvetően határozzák meg egy adott
térség jólétét, életszínvonalát. (31. ábra)
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31. ábra. a regionális versenyképesség piramismodellje (Forrás: LENYGEL 2000 – saját
szerkesztés)
A társadalmi környezet és a humánerőforrások elemzése elsősorban a demográfiái viszonyokra koncentrál,
vagyis a KSH által is felsorolt különféle tényezőkre a teljesség igénye nélkül: a népesedés trendje, természetes
szaporodás, vándorlás, kor és nem szerinti összetétel, a helyi lakosság egészségi állapota stb.
A következő lényeges elem a foglalkoztatási és munkanélküliségi viszonyok alakulása, vagyis a
munkanélküliség és a tartós munkanélküliség trendje, a foglalkoztatottak ágazatonkénti megoszlása, a
munkáltatók számának alakulása, a munkanélküliek képzettség és kor szerinti megoszlása, ingázók száma. A
jóléti és jövedelmi viszonyok felmérésének a regionális gazdaságfejlesztés erejének meghatározásában
kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a gazdaságilag aktív lakosság milyen jövedelemi viszonyokkal
rendelkezik, mekkora a fizetőképes kereslet a régióban, és hogyan épül fel a regionális fogyasztói kosár.
A társadalmi környezet meghatározásában megkerülhetetlen tényező a térség bűnözésföldrajzi viszonyainak és
szubjektív biztonságérzetének elemzése.
Gazdasági bázis: a terület gazdasági térben elfoglalt pozíciója, a gazdasági szerkezet alakulása, mezőgazdasági
termelés és értékesítés, kereskedelem, idegenforgalom, építőipar, termékfeldolgozó kapacitások és azok térbeli
elhelyezkedésének helyzete. A gazdasági bázis vizsgálatakor, mely a területi jövedelemteremtés alapja, fontos
érinteni a főbb gazdasági ágazatokat, azok fejlődési irányait, a gazdaság belső és külső kapcsolatait,
infrastruktúra állapotát. Célszerű elvégezni a telepítési tényezők, a térség innovációs potenciáljának és a
gazdaság versenyképességének értékelését is.
A földrajzi környezet adottságai: A környezeti adottságok elemzésekor elsődleges fontosságú a természeti
adottságokat, úgymint a táji besorolás, éghajlati és talajadottságok, talajok típusai, domborzati viszonyok,
művelési ágak, növény és állatvilág, vízkészletek, stb., a környezet, természet minőségét és az alakítást
befolyásoló tényezőket elemenként felsorolni. E körülmények és tényezők esetleges gyengébb minősége
megoldatlan problémákat hordoz magában, ellenkező esetben pl. a turizmus vagy a rekreáció tekintetében
hasznosítható.
Történeti, kulturális adottságok: a kulturális örökség elemzése, hagyományok, feltárása, életmódra vonatkozó
elemzések, hagyományos kézmű- és kisipari tevékenységek helyzete a térség helyi erőforrásainak fontos
tényezői lehetnek.
Infrastruktúra, a térség intézményi ellátottsága: A területi adottságok értékelése során, az infrastrukturális és
térségi intézményi ellátottságot is figyelembe kell vennünk, tehát a lakosság egészségügyi, szociális, oktatási,
kulturális, lakás, szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel stb. való
ellátottságára és felmerülő igényeire.
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Településhálózat, területi kohézió értékelése: Végezetül a településhálózat és a kohéziós kapcsolatok
értékelésére kerül sor, hiszen a térség jövőbeli fejlesztési irányai erősen függnek a vezető települések lobbi
erejétől, a települések közötti együttműködések minőségétől és mélységétől.
Az előzőekben érintett erőforrások, ill. szempontok elemzésének eredményeként egyrészt össze kell foglalni és
minősíteni a régióit érintő hatásokat, a régió adottságait, másrészt egyértelműen fel kell ismerni, és arányosítani
kell a felmerült problémákat, a köztük fennálló összefüggéseket és azok hatásait, valamint definiálni kell a
felmerülő gyengeségek és szükségletek érintettjeit. Összegezve tehát elkészül a regionális fejlesztési stratégia
irányainak definiálása.
Továbbá a stratégia kialakításának szakaszában, a hatodik lépésben fogalmazódik meg magának a regionális
fejlesztés megvalósításának módszertani megközelítése, amely egy szubregionális térkategóriában egyértelműen
a fenntartható gazdasági és természeti környezet irányában történik.
A minőségbiztosítás, mint hetedik lépés a programok, projektek várható következményeinek bemutatásán,
elemzésén keresztül közelíti meg az erőforrások kérdését. A hatásvizsgálat fókuszában a gazdasági, a
társadalmi, a természeti-környezeti, valamint a területi hatások állnak, figyelembe véve ezek egymásra-hatásait
és visszacsatolásait, továbbá ezek időbeli alakulását. Jellegéből fakadóan a fejlesztési stratégia átfogó
sikerességének, vagy éppen kudarcának mérésére is használható.

4. Az országos szintű tervezés kapcsolata a helyi
erőforrásokkal
Magyarországon a területfejlesztési politika, mint összetett megközelítés igénylő kormányzati funkció 1990
előtt a sokadrangú (vagy kevéssé preferált) állami feladatok közé tartozott. A gazdaság tervezése, irányítása
ágazati elvekre épült. Ágazatokra osztották el az erőforrásokat, alakították ki a pénzügyi szabályozás rendszerét,
a lényeges döntések ágazati szempontok alapján születtek. A rendszerváltás után egyre markánsabbá vált
Budapest és a vidék közötti dichotómia. Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség területi differenciálódást
eredményezett. Mindezen folyamatok begyűrűzése és konzerválódása figyelhető meg, így a gazdaságfejlesztés
területi dimenzióinak tervezése, a humánerőforrás vizsgálata és a természeti adottságokat is figyelembe vevő
okszerű stratégiaalkotás napjainkra már nélkülözhetetlenné vált.
Hazánkban a területfejlesztés és a területrendezés legfelsőbb szintű irányítása az Országgyűlés feladat és
hatásköre. Az Országgyűlés határozza meg az országos területfejlesztési koncepciót, a területfejlesztési
politikát, az irányelveket és a célokat, illetve a megvalósítást elősegítő intézményrendszert. Az Országgyűlés
határoz a területfejlesztés állami erőforrásainak mértékéről, így a költségvetési törvény elfogadása során dönt a
területfejlesztést közvetlenül, illetve áttételesen szolgáló pénzeszközökről. A közösségi csatlakozás óta a 7 éves
tervezési periódus kissé alárendelte a mindenkori kormányzat fejlesztési prioritásait és lehetőségeit, mivel a
fejlesztéseknek követniük kell az Európai Unió stratégiai és pénzügyi iránymutatását. A Közös Piac sok
tekintetben eléggé beszűkítette az állami szubvenciók lehetőségeit.
A legjelentősebb országos szintű területi tervek között szerepel a Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006), amely
az AGENDA 2000 irányelveit szorosan követte. A fő célok elérésére a NFT három specifikus célt fektetett le,
melyek között kulcsszerepet kapott a humán erőforrások hatékonyabb alkalmazása. Ez jobb minőségű humán
tőkét, illetve a foglalkoztatásból kiesett emberek tehetségének és tudásának újbóli kiaknázását feltételezte. A
foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások fejlesztése, mint 2. prioritás meghatározása, tükrözte a
megfogalmazott célkitűzést. A projektek a fejlesztési prioritásoknak megfelelő Operatív Programok keretében
valósultak meg.
A Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program a humánerőforrás fejlesztését egyszerre tekintette célnak és
eszköznek. Cél, mert az életkörülmények és a környezeti feltételek javítását szolgálta, de eszköz is, mert mindez
az emberek tudása és tevékenysége által valósult meg. A Strukturális Alapok közül elsősorban az Európai
Szociális Alap (ESZA) támogatta a humánerőforrás-fejlesztés célkitűzéseit. A HEFOP céljai az alábbiak voltak:
• a foglalkoztatási szint emelése,
• a munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettség biztosításával
• a társadalmi beilleszkedés elősegítése.
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A 2007 és 2013 közötti időszakra szól a II. Nemzeti Fejlesztési Terv: az "Új Magyarország Fejlesztési Terv"
2010 óta Széchenyi Terv. Az e tervben megfogalmazott célok eléréséhez hat területre összpontosulnak a
fejlesztési erőfeszítések. Ezen tematikus és területi megoszlás alapján létrejött területekhez tartozó célok az I.
Nemzeti Fejlesztési Tervhez hasonlóan átfogó, operatív programok keretében valósulnak meg. Megállapítható,
hogy a 2007 és 2013 közötti programozási időszakban előtérbe kerülnek a helyi erőforrások esszenciális
jelentőségére vonatkozó fejlesztések.
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) a természeti erőforrások hatékonyabb és takarékos
használatára koncentrál, ezzel elősegíti a fenntartható fejlődés irányába történő előrelépést, és javítja az ország
versenyképességét.
Az ÚMFT szabályszerű és eredményes megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása jelentős kihívást
jelentenek erre a programozási időszakra. A programok hatékony és időbeni megvalósítása csak a szükséges
szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásával képzelhető el. A Végrehajtás Operatív
Program (VOP) program célja a biztosítani ezen erőforrások társ és kiegészítő finanszírozását.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) a foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez
elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul
hozzá.
Az országos szintű területi tervdokumentumok pillérét képezik nemzetgazdasági ágak tervezési folyamatának,
alapjaiban befolyásolva az adott ország gazdasági helyzetét, fejlesztési irányát, szerepét a gazdasági térben.
Számos olyan együttműködési, kapcsolódási pont figyelhető meg, amik együttes vizsgálata meghatározhatja az
ország térbeli gazdaság fejlesztésének lehetőségét. Ilyenek például a természeti, gazdasági, társadalmi tényezők.
A mezőgazdaság területi kapcsolatrendszerének aspektusában Magyarország agrár-jellegét mindenképp ki kell
hangsúlyozni. A mezőgazdaság teljesítménye, eredménye döntően a környezet, a természeti erőforrások
állapotától, minőségétől függ. Miközben az intenzív, növekvő ráfordításokkal és energia-bevitellel dolgozó
iparszerű növénytermesztés igen jelentős termelésnövekedést eredményezett, közben a környezet átalakításával
káros tendenciákat indított el.
A környezetvédelem témakörét tanulmányozva két fontos megállapítás is helytálló. Kezdetben a problémák
közül a bányászati erőforrások kimerülése, a mezőgazdasághoz köthető erőforrások túlzott kihasználása kapott
hangsúlyt (talajerodálás, másodlagos szikesedés, talajvíz-szennyezés). A Nemzeti Környezetvédelmi Program
deklarált fő céljai a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a fenntartható fejlődés elveinek
figyelembevételével, a természeti erőforrásokkal való takarékos, értékvédő gazdálkodás, a következő
nemzedékek ezen erőforrások biztosítása.
A vízgazdálkodás területpolitikai célkitűzése, hogy a vizek hasznosítása – mint más erőforrások hasznosítása is
– az ország minél nagyobb térségeire terjedjen ki, tehát ne koncentrálódjon néhány kiemelt területre. A
hosszútávra előretekintő stratégia figyelembe veszi a csapadék és a klíma jövőben várható alakulását.
Az energiagazdálkodás kérdéskörében szintén megjelenik az energia, mint termelési tényező, és erőforrás,
amely lehetővé teszi, vagy kizárja energiaigényes létesítmények adott helyen történő kialakítását, fejlesztését. A
lakossági ellátottságot, főleg a villamosenergia-hálózat kiterjedtségét tekintve ma már Magyarországon az
energia mennyiségi elérhetősége nem jelent életkörülményeket befolyásoló tényezőt, de ekként jelenik meg a
különböző energiahordozók közötti választhatóság, és ezen keresztül a költség különbsége. Ipari létesítmények
telepítése esetében az energia, (más erőforrásokhoz hasonlóan) komoly kalkulációs tételt jelent. A megújuló
energiastratégiánk bár 2020-ig 14,65% megújuló részarányt ír elő, a jelenlegi szabályozási környezet és
keretstratégia alkalmatlan arra, hogy jelentős energiaipari beruházások induljanak meg hazánk vidéki
térségeiben, pedig megkerülhetetlen tényező az európai magtérséghez történő csatlakozásunk elősegítéséhez és
a vidéki gazdaság fejlődésének belendítéséhez.

5. A regionális szintű tervezés kapcsolata a helyi
erőforrásokkal
„A területiségből következő egyedi értékek tehát azok, amik a posztmodern regionális politika stratégiai
fejlesztésének, tervezésének alapelvét meghatározzák, s helyes felismerésük, majd belső (endogén) és külső
(exogén) fejlesztésük vezethet a sikerhez, a területi gazdaság adottságai és a működése új erőtereinek
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megteremtéséhez. A posztmodern területi politika ezeknek az értékeknek a feltárásához a kínálat- és a
keresletorientált stratégiákkal juthat el”. (TÓTH-KÁPOSZTA 2010/117)
A kínálatorientált regionális stratégia a helyi-területi gazdaság megújításánál nem csupán az exogén forrásokra
támaszkodik, hanem számba veszi a belső adottságokat is. Döntő szerepet játszik a helyi-területi vagy regionális
együttműködés, a hálózatok kialakítása, újfajta akcióterek létrehozása.
A keresletorientált fejlesztési stratégia egyik meghatározó eleme e területi-helyi hálózatok megteremtése. Mivel
a verseny fokozása az erőforrások kimerüléséhez vezet, s a nagyobb teljesítményeket a verseny szereplői csak
egymás rovására fokozhatják. A teljesítmény kényszert tehát csak úgy lehet elérni, ha nem a versenytárs
legyőzését tűzik ki célul, hanem keresik az együttműködés, a kooperáció új tereit, amivel az erőforrások köre
bővíthető, s ezzel a megújítás formái is szélesíthetőek. Maga a stratégia az erőforrások minél jobb
kihasználására koncentrál, a piaci kihívásokat szem előtt tartva.
A régiók típusai szerint megkülönböztetjük a funkcionális gazdasági régiók körét. A komplex gazdasági régió
elméleti ismérvei közül a termelési specializáció elsődleges. Az ország területén elhelyezkedő régiók természeti,
gazdasági, társadalmi adottságai különböznek; az erőforrások mennyisége, választéka és egymáshoz való
viszonya a különböző régiókban eltérő. Az ilyen komplex gazdasági régiókban a specializációt képviselő
ágazatok, gyártási ágak adják a körzet ipari és mezőgazdasági termelésének nagyobb részét, és képezik a
gazdaság struktúrájának vázát. Ezek az ágazatok és a működésüknek hátterét jelentő tevékenységek együttesen
hozzák létre a területi termelési komplexumot, amely a régió távlati fejlődésének meghatározó tényezője. A
komplexitás elve magában foglalja az erőforrások optimális kombinálását és hatékony felhasználását is.
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben - hasonlóan a Nemzeti Fejlesztési Tervhez- helyet és teret kapnak a
NUTS 2 régiók fejlesztési tervei. Minden adott régió a saját adottságainak megfelelő programozás mellett
készítette el a regionális operatív programját. Ennek megfelelően az alábbi 7 program készült el. Az operatív
programok struktúrájában lényeges szerepet kapnak a helyi potenciálokra való tervezési mechanizmusok,
fejlesztések.
Az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) a 2007-2013-as időszakra a az alábbi specifikus célokat
fogalmazza meg a helyi erőforrások aspektusában:
• A gazdaság helyi erőforrásokat, együttműködéseket kihasználó versenyképességének javítása;
• A turizmus jövedelemtermelő képességének javítása; a társadalmi kohézió erősítése és vonzó gazdasági-,
lakókörnyezet kialakítása
A turisztikai potenciál erősítését a természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a
turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával kívánja elérni, a hálózati együttműködés
kialakításával a program hozzájárul a vállalkozások versenyképességének a javításhoz, új munkahelyek
teremtéséhez, valamint az erőforrások fenntartható hasznosításához.
Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP) specifikus céljai között első helyen a helyi innovatív
erőforrásokra és vállalati hálózatokra épülő gazdaság megteremtése került meghatározásra.

6. A megyei és kistérségi szintű tervezés kapcsolata a
helyi erőforrásokkal
A megyei és a kistérségi szintű területfejlesztési koncepció, valamint a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési terv közös feltáró - értékelő vizsgálatának tartalmi követelményei részletesen meghatározzák
azokat az adott területre vonatkozó természeti, társadalmi, gazdasági környezet alapján megkülönböztetett helyi
erőforrásokat, amelyek alapvető feltételek a komplex helyzetfeltárás készítéséhez.
A koncepciók első lépésben a térség adottságainak, belső erőforrásainak elemzését, a természeti adottságok, és
erőforrások, valamint környezet állapotának vizsgálatával közelítik meg. A természeti adottságok (éghajlat,
földtan, talajtan, vízrajz, domborzat, élővilág) meghatározásával megvizsgálják a termőföldek
területnagyságának és mennyiségének alakulását, és a táj további jellemzőit. Továbbá a felszíni és felszín alatti
vízkészletek, energiaforrások helyzetelemzése is pillérét képezik a természeti erőforrások feltárásának.
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A dokumentumok hangsúlyozzák az épített környezet és a kulturális örökségek (műemlékek, régészeti
lelőhelyek) szerepét, és helyi fejlesztési potenciálként sorolják őket az erőforrások közé.
A gazdasági bázisra épülő kutatások feltárják a főbb gazdasági ágazatokat, azok fejlődési irányait
(mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, üdülés, idegenforgalom, vízgazdálkodás, ipar, szolgáltatás stb.) a gazdaság
belső és külső kapcsolatait, a termelési infrastruktúra állapotát. Kulcsfontosságú a telepítő tényezők értékelése,
illetve a területi innovációs potenciál ismerete.
A koncepciók kitérnek a társadalmi környezet, a kulturális adottságok és értékek, valamint a területi identitás, és
civil aktivitás elemzésére is. A humán erőforrások aspektusából a demográfiai szerkezet, a népesedés trendje, a
foglalkoztatási viszonyok, humánkapacitások, jövedelmi viszonyok, kisebbségek helyzetét feltáró vizsgálatok
következnek. Ezután az infrastrukturális adottságok meghatározására kerül sor. A koncepció szakmai elemzése
a helyzeti energiák feltárásával zárul. Ide tartoznak a közösségi közlekedési, valamint megközelíthetőségi
viszonyok, a településhálózati adottságok, a településhierarchia, a településhálózat belső és külső kapcsolatainak
tipizálása, a települések közötti feladatmegosztások, együttműködések, mindezek szervezeti és intézményi
rendszerének ismeretetése.

7. A helyi erőforrások megjelenése a LEADER
Program hazai vonatkozásában
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti
Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési
támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült; magában foglalja az
EMVA IV. tengelyét képező LEADER tengelyt is.
A LEADER program, mint sikeres vidékfejlesztési módszertan célja a térségi belső erőforrások fenntartható és
innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, a fenntartható helyi
fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása. Alapvető sajátossága, hogy szervesen épít a helyi
erőforrások feltárására, a potenciálok komplex értékelésére.
A LEADER hét alappillére hatékonyan segíti elő egy térség valamennyi erőforrásának felkutatását és
felhasználását, mindezt természetesen a fenntarthatóság szem előtt tartásával. A fejlesztési programok
megvalósulását a háromoldalú partnerség, tehát a vállalkozói-, civil- és közszféra kapcsolata garantálja. A
partnerség intézményesített szintje maguk a helyi akciócsoportok (HACS/LAG). A HACS feladata, hogy
koordinálja és megvalósítsa a partnerség által létrehozott helyi fejlesztési koncepciót, döntéseket hozva a
források allokálásáról, felhasználásáról.
A régió belső erőforrásainak, kapacitásainak kiaknázása fontos jellemvonását képezik a LEADER alapelveinek,
elsődleges elve, a területalapú megközelítés, melynek révén azok a szereplők dolgozhatnak együtt, akik közös
otthonuknak érzik az adott térséget, és ez a motiváció hatékonyan mozgósítja és értékesíti a helyi
kezdeményezéseket és erőforrásokat (helyi identitás, régióalkotás).
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítésének illeszkednie kellett az Európai Unió által lefektetett
prioritásokhoz, vagyis az első három EMVA (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap)
fejlesztéspolitikai pilléréhez.
Az innováció, mint a LEADER másik jelentős alapelve, a térségi erőforrások újszerű megközelítésében
tekinthető meghatározó tényezőnek, bár értelmezése ebben a kontextusban sokszor nem világos, éppen ezért a
2014-2020-as támogatási periódusban jelentősége sok esetben elhanyagolható lesz, lévén, hogy az innováció
regionális kontextusban és nem technológiai vagy folyamati szinten definiálva, önmagában nem minden esetben
jelent „forradalmi” megoldást a vidék bajai számára.
Az innováció lehetséges területei a vidékfejlesztésben többféle további módon megjelenhetnek. Az innováció
képességének alapvető szerepe van a kihasználatlan erőforrások azonosításában. A vidékfejlesztési tevékenység
innovatív jellege mindig a helyi földrajzi, gazdasági, társadalmi, kulturális és egyéb tényezők függvénye. Az
innováció megvalósulása elkötelezettséget, nagyfokú elszántságot, kreativitást, sok-sok tanácskozást, a terület
erőforrásainak újszerű áttekintését, az innovatív ötletek és az újítók felismerését (beazonosítását) követeli meg.
Tanulás és innováció kapcsolata markáns jellemvonás a megvalósítás módjában egyaránt. Ez azt jelenti, hogy az
innovációs törekvések kezdettől fogva mentalitásbeli változtatásokat feltételeznek. Így az erőforrások „értékét
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fokozhatjuk” ahelyett, hogy annak megújíthatóságát nem vizsgálva „kiszipolyoznánk” azokat. Ez a hozzáállás,
magatartás előnyt jelent a nehézségek áthidalásában, a hiányos erőforrások és intézményi támogatás által
megbénított helyi gazdaságok fellélegeztetésében. A partnerség és az innovatív megközelítés elsősorban a helyi
értékláncok kialakításánál nyer igazi jelentőséget, mivel a helyi termékek és a kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztésével, az energiarendszerek modernizációjával, a területi együttműködés kultúrájának kialakításával egy
adott régió gazdaságának igen erős alapjait teremthetik meg az akciócsoport stakeholderei.
A LEADER kezdeményezések nem elhanyagolható törekvése a vidéki kulturális erőforrások értéknövelő
használatának ösztönzése. Egyfajta nemzeti program, amely feltételezi a társadalom egészének összefogását, az
egyes ágazatok együttműködését a vidék fejlődése, a vidéken élő lakosság lehetőségeinek kiszélesítése
érdekében. A módszer lényege az emberi erőforrás fejlesztésében, a közösségi értékek ápolásában, a hátrányos
helyzetű térségek és rétegek esélyegyenlőségének javításában (a kulturális ágazat együttműködésével) látja a
siker kulcsát.
A kulturális vidékfejlesztés programjának alapelve, hogy az egyes fejlesztési szinteknek (települési, kistérségi,
megyei, regionális és országos) megfelelő, az elkészült gazdasági, környezeti, stb. fejlesztési tervek
célkitűzéseinek összehangolásával, azok megvalósulásának elősegítésére, a fejlesztés összehangoltsága
érdekében kulturális, humánerőforrás-fejlesztő stratégiák készüljenek, hogy olyan, az együtt gondolkodáson
alapuló programok valósuljanak meg, amelyek alkotó elemei lehetnek a vidék hosszabb távú fejlődési
lehetőségeinek. A kulturális vidékfejlesztés programjának részleteit a KÖZKINCS program tartalma. A program
alapvető célkitűzése a kultúraközvetítő intézményrendszer romlásának megállítása. A megoldást a lakóhelyhez,
lakókörzethez kötődő intézményrendszer biztosításában látja; a kulturális intézmények állapotának, valamint a
kulturális, humánerőforrás feltételeinek a javítása erősítheti a célkitűzés sikerességét.

8. Összefoglalás
A helyi erőforrások elemzése számos területi dokumentum kiemelt részét képezi, és ahogyan haladunk lefelé a
területi szinteken, párhuzamosan nő a jelentősége a település és regionális fejlesztésben is. A helyi erőforrások
fejlesztési jelentőségének növekedésével szerencsés esetben elkerülhetők a paksaméta alapú tervezés és
megvalósítás gyakorlata, amely sok település és egykori kistérség kudarcának hírvivője is volt egyben. A helyi
erőforrásokon alapuló térségfejlesztés meghatározó eleme lesz a 2014-2020-as közösségi tervezési periódusnak,
ennél fogva a tervezőknek tisztában kell lenniük e tényező kiemelkedő fontosságával.

9. Önellenőrző kérdések
• Magyarázza meg a területi tervezés fogalmát, sorolja fel a területi tervek típusait!
• Milyen helyi erőforrásokat különböztetünk a területi tervek kidolgozására vonatkozó elvek tekintetében?
• Nevezze meg a HEFOP céljait!
• Sorolja fel azokat az operatív programokat, amelyeknek szerves részét képezi a helyi erőforrások szerepe a
2007 és 2013 közötti programozási időszakban!
• Milyen erőforrásokra támaszkodik a keresletorientált regionális stratégia?
• Fejtse ki röviden a megyei és kistérségi szintű tervezés egyes fázisait, ott ahol a helyi erőforrások
megjelennek!

10. Tesztkérdések
1. Döntse el, igaza-e az állítások!
• „A fenntartható fejlesztés forgatókönyve” elsősorban rövidtávú célkitűzéseket tartalmaz.
• A civil társadalom aktivitása és a kulturális programok helyi erőforrásoknak tekinthetőek egy térség
fejlesztésére vonatkozóan.
• Nyugat-Dunántúli Operatív Program specifikus céljai között a helyi innovatív erőforrásokra épülő gazdaság
megteremtése nem elsődleges.
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2. Keressen összefüggést, kapcsolatot az alábbi kulcsszavak, kifejezések között!
KEOP

erőforrás-mobilizáció

innovatív tervezési alaptípus

a foglalkoztatás növelése és az emberi erőforrások
fejlesztése

megyei és a kistérségi szintű területfejlesztési
koncepció

"Új Magyarország Fejlesztési Terv"

2. prioritás

HEFOP

2004-2006

helyzetelemzés

3. Melyik NEM tartozik a területi tervezés Operatív programozási szakaszába az alábbiak közül?
• Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre
• A térség adottságainak értékelése
• Megvalósítás
• Monitoring
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7. fejezet - A helyi termék fogalma, a
helyi termékpálya kialakulásának
feltételei
1. Tartalom
A fejezet egy adott településen, vagy régióban, jó minőségben, helyi erőforrások felhasználása révén előállított
helyi termék piacra juttatásának feltételeit mutatja be. A tradíció és a földrajzi tér kiemelkedő fundamentumai a
brandépítésnek, amelyek hozzájárulnak a sikeres értékesítéshez is. A lehetőség adott a komoly hagyományokkal
nem rendelkező termékek számára is, amennyiben rendelkezésre állnak olyan regionális alapanyagok, pozitív
térségi image és a fenntarthatóságot garantáló termelési szemlélet. A helyi termékek sikeréhez a régió
támogatása és a termelők összefogása nélkülözhetetlen. Külön kiemelném, hogy a témakörben alkalmazott
„helyi” és „regionális” jelzők szinonimaként szerepelnek.

2. A helyi (regionális) termék
A helyi termék fogalmának több meghatározása is létezik a szakirodalomban és közhasználatban. A
legelfogadottabb magyarázata a következő:
,,Helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból
hagyományosan, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi
termék, vagy gyáripari technológiával eljárással készült, mikró vagy kisvállalkozás által előállított
termék.” 1
Tulajdonképpen ez az a definíció, amelyet a vidékfejlesztés, illetve a LEADER közösségi kezdeményezés is
használ Európában és Magyarországon egyaránt, és amely az elmúlt évtizedekben került megfogalmazásra.
Amennyiben az alkalmazott tudományt is segítségül hívjuk a fogalom meghatározásában, a következőkből
indulhatunk ki: egyrészt a helyi termék az a regionális produktum, amely az adott térség jegyeit egyértelműen
magán viseli, másrészt elősegíti azt a célkitűzést, hogy a regionális gazdaság saját helyben lévő erőforrásaira
építhessen. A regionalitást tehát a következők szerint lehet értelmezni:
• Természetföldrajzi jegyek (pl. talajtípusok, helyi klímajellegzetességek, vízminőség)
• Történelem (pl. borvidékek, sajt és fűszerkészítés, növénytermesztési tradíciók)
• Kultúrföldrajzi sajátosságok (nemzeti kisebbségek, etnikumok)
• A regionális gazdaság profil jellege, kohéziója (bányászat, mezőgazdaság, ipar, turizmus)
• A helyi terméket vásárlóinak kognitív tudata a régióról
Ettől árnyaltabb képet ad a következő feltételrendszer, melyek közül valamennyinek meg kell felelnie annak a
terméknek, amelyet helyi, vagy helyesebben fogalmazva regionális terméknek nevezünk. A feltételek a
következők:
• A terméket egy jól definiálható természeti és társadalomföldrajzi régióban állítják elő
• A termékpályában részt vevő mikro és kisvállalkozások tulajdonosai és valamennyi alkalmazottja a régió
lakosságához tartozik
• A termékpálya valamennyi eleme a régióban található (termelés, feldolgozás, szállítás, csomagolás,
marketing, kiskereskedelem, fogyasztás)
• Az előállított hozzáadott érték a régió gazdaságát növeli

1

Vidékfejlesztési Minisztérium
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• Előtérbe kerülnek a minőségi, az egészségügyi és a környezetvédelmi szempontok

32. ábra. A Dübener Heide Naturpark-régió helyi termékei, eredet-megjelöléssel (forrás:
LandInform)
Német kutatók egy vizsgálatukban arra keresték a választ, hogy a vásárlók számára mit jelent helyi terméket
fogyasztani, és miben áll ennek a terméktípusnak a különlegessége, egyedisége a kommersz árukkal
összehasonlítva. Összesen 115 olyan ember véleményét kérdezték meg, akik rendszeres vásárlói a regionális
élelmiszereknek. Az eredmény igazolta azt, hogy a helyi termékekkel kapcsolatos valamennyi követelmény a
vásárlók többségének (56%) egyszerre fontos. Külön kiemelték a különleges receptúra szerinti termék előállítás
jelentőségét, és az egyedi értékesítési csatornákat. A késztermék egyedisége (íz, forma, csomagolás) külön
kérdésben szerepeltetve nem képviselt említésre méltó értéket, viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a
tényt, hogy a válaszadók több mint felének valamennyi tényező, köztük a termékkategórián belüli egyediség is
fontos a helyi termékek definiálásánál. (33. ábra)

33. ábra. Melyek a regionális élelmiszerek jellegzetességei? (Forrás: LandInform - saját
szerkesztés)
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Az előző felméréshez kapcsolódóan a kutatók kíváncsiak voltak még azokra a tényezőkre is, amelyek a helyi
termékek különlegességét tovább fokozzák. Ilyen például a megtekinthető gyártási folyamat (11%), az átlagon
felüli minőség (25%), a termék és végül, de kiemelve unikális jellege (34%). A származási helye, vagyis az
gyártás földrajzi helye is fontos szempont (30%) volt, amely affektív fogyasztói magatartásra enged
következtetni. (ld. következő fejezet)

34. ábra. Mely feltételek teszik különlegessé a helyi termékek előállítását? (Forrás:
LandInform - saját szerkesztés)
A regionális termékpiac megteremtése és működtetése multiplikátorhatást vált ki a helyi gazdaságban. A helyi
termék előállítása és értékesítése az alábbi célcsoportoknak kedvez:
1. A helyi termelőknek lehetőséget ad termékeik értékesítésére, tradicionális szaktudásuk megőrzésére,
összességében ezzel jövedelemszerzési lehetőségeik kiszélesítésére, anyagi biztonságuk növelésére.
2. A fogyasztóknak a felhasználáshoz közeli termelésből következően kevesebb tartósító szert tartalmazó,
egészséges, megbízható, a hagyományos ízeket, formákat nyújtó, minőségi terméket kínál úgy, hogy közben
megismerheti az előállítás folyamatát, ill. a termelőt, társadalmi felelősség érzetét erősítve gyakorolhatja a
szolidaritást és szabadidős programmal is összekapcsolhatja a vásárlást.
3. A helyi munkavállalók esetében a regionális termék-előállítás kiszelesíti a térségi munkavállalási
lehetőségeket, amely a lakóhelyhez közel biztosítja az elhelyezkedést (népességmegtartó funkció). Az
idősebbektől átvett sok esetben tradicionális szaktudás megőrzése, és a magasabb hozzáadott érték előállítása
végett, magasabb jövedelemszintet biztosíthat, amennyiben a helyi vállalkozónak az a célja, hogy a
tehetséges szakmunkaerőt a régióban tartsa. Ez persze alapvetően a cég likviditásától és a tulajdonosi kör
döntésétől függ, bár a minőség és az innováció ösztönzője lehet a fogyasztó kosárhoz illeszkedő anyagi
ellentételezés. Ezzel együtt talán az élelmiszer termékpálya az, amely társadalombiztosítási jogviszonnyal
járó munkát biztosít az alacsonyabb iskolai végzettségűek számára is.
4. A idegenforgalmi ágazatban a vidéki/falusi turizmus hozzáadott értékét és presztízsét jelentős mértékben
emeli a regionális élelmiszerek/árucikkek felhasználása a szolgáltatásban. Egyrészt a térségről kialakított
összkép, másrészt a szolgáltatás színvonala is emelhető, a tanúsítványokkal ellátott helyi termékek
felhasználásával. Sőt az igényes és hosszú távú turizmusban gondolkodó régióknak alapkövetelmény a táji
erőforrásokra építő, komplex szolgáltatások biztosítása.
5. A települési önkormányzat számára javítja a foglalkoztatottságot, ezzel csökkenti a segélyezési igényt,
emellett növeli a helyi adóbevételek nagyságát, ezzel a település fejlesztésére fordítható forrásokat, egyedi
arculatot ad a településnek.
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6. A kultúrtáj minőségének javítását is elősegíti a helyi termékek előállítása, mivel az a kíméletes gazdálkodás
végett akár természeti oltalom alatt álló tájrészletekben is történhet (NATURA 2000), ill. művelésből
időlegesen kivont földterületek, legelők használatát is lehetővé teszi.
7. Regionális szinten erősíti a térségi turisztikai vonzerejét, a beszállítókon keresztül tovább növeli a
foglalkoztatottságot és a jövedelmeket, segít a régió egyedi arculatának megalkotásában, még inkább
erősítésében és a térségi identitástudat elmélyítésében is. A kiveszőfélben lévő használati tárgyak,
technológiák, motívumok megőrzésével ápolja a térség kulturális örökségét ezzel stabilitást és egyben
lehetőséget biztosít a társadalom megújulásához. (G. FEKETE 2009)
A helyi (regionális) termékek előállítására törekvő kezdeményezéseknek vidékfejlesztési szempontból kiemelt
szerepük van, mivel hozzájárulnak régió életminősége, a helyi foglalkoztatás és a térségi jövedelemtermelés
növeléséhez. Az egészséges, sok esetben „bio” fokozattal ellátott termékek fogyasztása javítja a lakosság
egészségének állapotát is. A régióba látogató turisták számára kulturális programot és helyi ajándéktárgyakat
biztosít, ezáltal fellendítve a térségi turizmust. Hozzájárul a régió arculatát meghatározó imázs és identitás
kialakításához, azonosításához. Tehát a helyi termékek előállítása és az ezeket felhasználó helyi turizmus
szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az odalátogató vendégek jelentik a piacot és a keresletet is egyben,
melynek a kiaknázása az egész térség érdeke, legyen az a termelő, feldolgozó vagy szolgáltató szektor. A helyi
termékek előállításának további kedvező hatása a regionális gazdasági partnerség megszilárdítása, új elemek és
együttműködések megteremtése.

3. Helyi termékpálya kialakulásának feltételei
A piacgazdaságban a verseny legközvetlenebb színhelye a termékpálya, ahol a vállalkozók a fogyasztók
kegyeiért küzdenek. A siker legfontosabb kulcsa a termék értékesíthetősége, amelyet a termékpálya verseny- és
piacképességének hatékonysága befolyásol. „A termékpálya olyan kapcsolatok rendszere, amely a termékek
es szolgáltatások beszerzési es értékesítési folyamataiban resztvevő vállalkozások között valósul meg.” A
helyi termékpálya fogalma alatt azt értjük, hogy a helyi termék az előállítástól az értékesítésig, milyen termelési
szakaszokon mennek át. A szakaszoktól függően megkülönböztetünk rövid illetve hosszú termékpályát. Ha az
előállítás és gyors feldolgozás után eladásra kerül, akkor rövid termékpályáról, ha alapanyagként további
feldolgozásra szorul, akkor hosszú termékpályáról beszélünk. A helyi termékpálya általában rövid
termékpályákhoz kapcsolódik, hiszen az értékesítés helyben történik. (ENYEDI-NAGY 1999)
A termékpálya működtetéséhez nélkülözhetetlen az abban résztvevő partnerek rendszer szintű együttműködése,
mivel érdekeiket csak így tudják érvényre juttatni. Ezt az „integrációt” időtartam alapján két csoportba soroljuk.
Az első a rövid távú integráció, amely felülről szerveződik. A szervező erő lehet a kereskedelem
(turizmus/vendéglátás), mint legtöbb piaci információval rendelkező szereplő. Az efféle szerveződésben a
terméket előállító vállalkozók érdeke, a profitmaximalizálás csak korlátozottan érvényesül, hiszen a
kereskedelem koordinálja az értékesítést. A második a hosszú távú integráció, ami mindig alulról, vagyis a
termelői oldalról szerveződik a közös értékesítés vagyis a minél nagyobb fogyasztói kör elérése érdekében jön
létre.
A helyi termékpályánál a hosszú távú együttműködés lehet a siker kulcsa abban az esetben, ha a növekvő
kereslet adott, hiszen a szövetkezéssel a termelés és az eladás szervezésének egyre növekvő költségeket
mérsékelni lehet. Az Európai Unió 2004 előtt csatlakozott tagországaiban a termelők az általuk tulajdonolt és
irányított szövetkezeteken keresztül közvetlen kapcsolatban állnak a fogyasztói piaccal. Magyarországon
azonban a szövetkezetek még nem dominánsak, ennek az egyik oka az erőszakos téeszesítés és ennek máig ható
lélektani hatása. A hazai szövetkezetek tagjainak a száma a rossz beidegződések ellenére lassú növekedésnek
indult, köszönhetően az állami és uniós támogatási forrásoknak, melyek célja a szövetkezeteken keresztül
történő termelői támogatás.
A termékpálya a termeléstől a fogyasztásig számos, a nagyüzemi termékpályáktól jelentősen eltérő
szakaszokból áll, maga az egész folyamat a termék minőségét és egyediségét hangsúlyozza ki. Amennyiben
élelmiszertermelésről van szó, az alapanyagok közös ismérve az egyéni fajtajelleg - ez általában egy
tradicionális nemesítés eredménye – valamint a termelési helyre jellemző természetföldrajzi tényezők egyedi
összessége. A feldolgozás során ugyancsak előtérbe kerülnek az évszázadokon át tökéletesesített eljárások.
Megjegyezném azonban, hogy a komoly hagyományokkal nem rendelkező helyi termékek esetében éppúgy
kulcsfontosságú a helyi kisipar speciális tudása, vagyis feldolgozás során alkalmazott eljárás. A csomagolás sok
esetben helyi, természetes alapanyagokból történik, de figyelembe kell venni azt a tényt, hogy nem rendelkezik
minden szubregionális területi szint az ehhez szükséges infrastruktúrával, kisipari hagyománnyal, de ez
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orvosolható. A csomagolás a helyi kultúrtörténet egyik legérzékletesebb kifejezője lehet, amely nagymértékben
növelheti a termék presztízsértékét is.
A készletek tárolása, és elosztása a kereskedelemi csatornák felé, vagyis a termékek logisztikája ebben az
esetben nem igényel túlzott kapacitásokat, mivel a termék célcsoportja általában nem milliós nagyságrendű. A
minőségellenőrzés alapvető feladat a helyi termékek minőségbiztosításában, sőt különféle élelmiszeranalitikai
vizsgálatokkal sokat tehetünk a presztízs, vagyis a magas hozzáadott érték megszilárdításában. A helyi termékek
minőségi kiválósága, az emberi egészségre gyakorolt pozitív hatásának igazolása ennek hiányában nem
garantálható. A modern élelmiszertudomány a régióból származó, természetes íz és adalékanyagokkal
(vitaminok, nyomelemek) ki is egészítheti az adott termék élvezeti és biológiai értékét. A szállítás az áru
értékének kis szeletét képezi, mivel viszonylag kis mennyiséget, kis távolságokra kell szállítani. A helyi
termékek logisztikája (tárolása és elosztása) között ellenben jelentős különbségek lehetnek. A kereskedelmet
vagy az arra kijelölt szaküzletek, vagy pedig a régióban lévő vendéglátóipari egységek, esetleg lokálpatrióta
közintézmények/regionális vállalkozások konyhái bonyolítják le. A helyi termékek értékesítésénél különös
figyelmet kell fordítani a kiskereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek helyes kiválasztására, mivel a termék a
piaci pozícióira kiemelt hatással vannak. Az értékesítési csatornák színvonalában, egyediségében meg kell
jelenni a régió imázsának, jellegzetességének, kiválóságának. A fogyasztás esetében a kiszolgálás minősége és
megbízhatósága a kritikus tényező. A vevő egyben a helyi értékek őrzője, a magas regionális hozzáadott érték
fenntartója, elégedettségével egyben a legjobb cégér is. (SPRINGER-HEIZE 2005)

35. ábra. A regionális termékpálya szakaszai (Forrás: Saját szerkesztés)

4. Helyi termékek értékesítési csatornái
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A helyi termékek eladása során többféle értékesítési csatorna használható, de alapvetően helyben történik, az
adott térségen kívüli eladás nem jellemző. A kereskedelmi értékesítés csak alacsony százalékát teszi ki az
összértékesítésnek. A cél a fogyasztói kör növelése, minél több helyi áru eljuttatása a vásárlóhoz.
Magyarországon meglehetősen körülményes, jogszabályokkal korlátozott a helyi termékek értékesítése. A
szabályozás termékcsoportonként történik. Maga az állam például törvényekkel szabályozza a falusi és az
agroturisztikai tevékenységeket, a kézműves termékek előállítására és értékesítésére más-más adótörvények és
kormányrendeletek vonatkoznak. Magyarországon leggyakrabban használt helyi termék értékesítési csatornák:
Termelői piac: Alkalomszerű vagy rendszeres árusítási lehetőséget biztosít a termelőknek.
A fogyasztó közvetlenül a gazdálkodótól vásárolja az árut, mely több szempontból is előnyös. A vásárló
megismeri a termelőt és az előállítási eljárást is. Közvetlen kommunikáció segítségével személyes kapcsolatot
tudnak kialakítani. A vevőkört a helyi közösség tagjai, vendége és turisták adják Az előnye ennek közvetlen
értékesítésnek, hogy a disztribúciós folyamatból a nagykereskedő és a kiskereskedő kimarad, így a vevő
alacsonyabb áron juthat hozzá a friss termékhez, míg az eladó nagyobb haszonra tehet szert.
Termelői/helyi termékbolt és mozgóbolt: Olyan kiskereskedés, amely vagy a gazdaságban, vagy ahhoz
nagyon közel helyezkedik el. A helyi termék boltok célja, hogy a termelők közösen tudják árusítani a
terméküket. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az állam támogatja a termelői boltok
létrehozását. Fontos megjegyezni, hogy a hazai alkalmazások sokszor szociális jelleggel, a helyi termelők
értékesítési problémáit szeretné így megoldani. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetsége
(MAGOSZ) célja, hogy a termelőknél minél nagyobb jövedelem maradjon, és versenyképes beszállítókká
válhassanak a regionális piacon. Európai mintára hazánkban is egyre jobban terjed a mozgóbolt segítségével
történő eladás, melynek segítségével a szezonális mezőgazdasági termékek értékesítését lehet növelni.
Házhozszállítás: A falusi környezetben már évtizedek óta szállítanak ki házról házra termékeket a fogyasztók
számára. Az értékesítésnek ez a fajtája az emberek közötti közvetlen kapcsolatra és bizalomra épül, hiszen az
eladó és a vevő sokszor jól ismerik egymást. A házhozszállítás egy hosszú távú stabil vevőkört jelent a
termelőnek. A szolgáltatás jelenleg dinamikusan felszálló ágban van az EU nyugati felében, melynek hatása
Magyarországra is hamar begyűrűzhet.

36. ábra. A Lieferladen helyi élelmiszerszállító vállalat, amely kizárólag Stuttgart ellátó
övezetéből szerzi be az árut (forrás: saját kép)
Helyi termék fesztivál: A vásárok és ünnepségek révén a fogyasztó megismerheti a helyi termékeket. Ezek a
rendezvények legtöbb esetben szezonálisak, így állandó keresletet nem tudnak generálni, a jelentőségük a
személyes kapcsolat kiépítésében van vevő és eladó között. A vásár alkalmával a termelő és termék megmutatja
magát, a fogyasztónak kipróbálási és összehasonlítási lehetőség nyílik a termékeket illetően, továbbá jó alkalmat
biztosít a tapasztalatok kicserélésére és a fogyasztói igények felmérésére. A helyi termék fesztivál célja, a térség
és az ott előállított termékek promóciója. Gyakran a vásár mellett kulturális, szórakoztató és gasztronómia
programok is várják az odalátogatókat.
Internetes kereskedelem: A világ fejlett országaiban, így Magyarországon is egyre nagyobb arányt képvisel az
internetes vásárlás az összértékesítésben. A fogyasztó a honlapon kiválaszthatja a kívánt terméket, amely a
rendelés után kiszállításra kerül. Az eladónak a termékek listáját és az árakat naponta többször frissíteni kell a
honlapon az eredményes működés érdekében. Egyre több előállító az értékesítésnek ezt a formáját választja a
vevői kör bővítése érdekében.
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5. Tradíció szerepe márkaépítésben
Már a középkorban használták a céhek a márkázást (branding) azzal a céllal, hogy megkülönböztessék a saját
terméküket a másokétól. Akkor még a márka, vagy védjegy feladata főként a minőségi munka szimbóluma volt.
Mára a márka értelmezése kibővült, jelentősége felhígult. „A márka (brand) egy névhez, kifejezéshez, jelhez,
szimbólumhoz, dizájnhoz, illetve ezek kombinációjához, valamint a terméktulajdonságokhoz kapcsolt
asszociációk összessége, melynek célja termék vagy szolgáltatás azonosítása és a versenytársaktól való
megkülönböztetés. A márka tehát olyan dimenziókkal ruház fel egy terméket vagy szolgáltatást, amely
valamely módon megkülönbözteti azt ugyanazon szükségletet kielégítő más termékektől és szolgáltatásoktól.
Ezek lehetnek funkcionális, racionális vagy kézzelfogható különbségek - amelyek a márka teljesítményéhez
kapcsolódnak. Lehetnek szimbolikusak, és emocionálisak, amelyek a márka által képviselt értékekhez
kapcsolódnak.” (KOTLER-KELLER 2006)
A szakirodalomban az imázsnak mint fogalomnak többféle csoportosítása létezik, úgy mint az országimázs,
termék imázs, vállalati imázs, régió-imázs, régió-imázs. (TÓTH 1998) A mi esetünkben kiemelten fontos a
régió- és a termőhely vonzerejének erősítése, hiszen a régió és az ott előállított helyi termék szoros kapcsolatban
áll egymással. A helyi termékek esetében az imázs kialakító tényezőket két részre lehet osztani. Az egyik az
alaphasznossági tényező, amelynek legfőbb eleme maga a termék alkotóinak egyedisége, minősége, vagyis
amiért a fogyasztó megvásárolja azt. Az ár szerepe a helyi termékek esetében kevésbé jelentős. A harmadik
elem a kiegészítő hasznosság, amihez a forma, a csomagolás, a védjegy, a kommunikáció, hagyomány,
valamint a hozzákapcsolódó tájjelleg tartozik. A márkapozicionálás a negyedik szint, a kiterjesztett termék,
ahol a verseny folyik a fogyasztók kegyeiért. A márkaérték építésénél a regionális sajátosságok prioritására kell
a legnagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a tradicionális értékek egyedisége és a tradíció hangsúlyozása teheti
sikeressé a terméket. Magyarország rendkívül kedvező földrajzi elhelyezkedése lehetőséget biztosít minőségi és
magas hozzáadott értékkel rendelkező regionális termékek előállítására. Számos hazai kultúrtáj bír nemzetközi
ismertséggel, és a cél az, hogy az itt előállított termékek népszerűsége tovább növekedjen. Ebben van
kiemelkedő szerepe a tradícióknak, amelynek alapvető elemei a termőhely hírneve, az emberek szaktudása, a
régió történelme és hagyománya. Ezek a tényezők befolyásolják a térség és az ott előállított termék imázsát,
amelyet tudatos marketing kommunikációval is (helyi fesztiválok, kiállítások és vásárok, népszerűsítő
tevékenységek) erősíteni kell. A másik lehetőség pedig az EU vidékfejlesztési politikájában rejlő hatalmas
potenciál, amely az egykori regionális térszerveződések fundamentumaira épít, így ezek a régiók újra
megtalálhatják gyökereiket, egyediségüket, egyéni arculatokat a helyi termékfejlesztésben is.

6. Összefoglalás
Ebben a fejezetben megismerhettük a helyi termék előállításának fogalmát és feltételeit. A helyi termék az adott
település, tájegység, vagy szerencsés esetben a régió identitásához kapcsolódik, előállításukban a lokális
gazdasági partnerség vesz részt. A termelés termékkategóriától függően kis mennyiségben történik, a termelés
során létrejövő hozzáadott érték helyi szinten jelenik meg, és járul hozzá a gazdaság fejlődéséhez. Az
előállításban kizárólag mikro- és kisvállalkozások vesznek részt. A helyi termék előállítása az egész régió
érdeke, hiszen bevétel mellett turisztikai, tájvédelmi és egészségmegőrzési célokat is szolgál. A helyi
termékpálya a termék életútját követi végig és menedzseli magát a folyamatot. A helyi termékpálya esetében a
fogyasztói réteg egy minőség tekintetében igen érzékeny célcsoport, tehát kijelölt értékesítési csatornák
határozzák meg a termékek piacra jutását. A márkaépítés ez esetben is igen fontos jelentőséggel bír, hiszen a
helyi termékek csak megfelelő minőségű hírnévvel adhatók el. Ebben döntő szerepe van a régió történelmének,
hagyományainak, és funkciójának. A vidéki régiók sikeressége tehát alapvetően a helyi termékek
megjelenésében, azok magas hozzáadott értékében és a tovagyűrűző gazdasági hatásokban (tájgazdálkodás,
minőségi kisipar, turizmus, önellátás) rejlik.

7. Tesztkérdés:
1. Hogyan definiáljuk a helyi termék fogalmát?
2. Melyek azok a feltételek, amelyeknek meg kell felelnie a helyi terméknek?
3. Melyek a helyi termék előállításához való feltételek?
4. Kiknek kedvez a helyi termékek előállítása?
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5. Milyen típusai vannak a termékpályáknak? Mit jelentenek ezek?
6. Milyen értékesítési csatornákat használnak a helyi termékek értékesítésénél?
7. Milyen két csoportba soroljuk az imázs kialakító tényezőket?
8. Melyek a termékszintek?
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8. fejezet - A piacra jutás
menedzsmentje, és marketingje
Az innovációs és termékfejlesztési folyamatok kiemelten fontosak a piaci részesedés növelésének érdekében.
Egy termék előállításához, vagy egy szolgáltatás kifejlesztéséhez és a kettő összekapcsolásához szükség van az
adott projekt logikai tervezésének és a fogyasztást elősegítő marketingjének szakszerű kidolgozásához és
lefolytatásához. Bemutatásra kerülnek a termék piacra jutásának menedzsment szintű követelményei, a
kapcsolódó projektmenedzsment eszközeinek felhasználásával. Említésre kerül az ár meghatározásának
kérdésköre és a marketingkommunikációs csatornák használata.

1. Az innováció folyamata
Joseph Alois Schumpeter 1911-es munkájában jelent meg először az innováció elméleti magyarázata.
Véleménye szerint, az innováció a termelési tényezők olyan új kombinációja, amely a gazdasági fejlődésének
motorját jelenti. Schumpeter az innovációk alábbi típusait különböztette meg: új termék bevezetése, új gyártási
mód bevezetése, új piac megnyitása, új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás megszerzése, iparági
átszervezés. 1
Az innováció ma használatos kifejezését a Frascati kézikönyv definíciója adja meg: 2
„Az innováció egy ötlet átalakulása/átalakítása a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, az
iparban és kereskedelemben felhasznált új vagy továbbfejlesztett műveletté, esetleg valamely társadalmi
szolgáltatás újfajta megközelítése”
A 2000-es évek kutatásai hatására a jelentés valamelyest módosult, és már a szervezési-szervezeti innovációt,
valamint a marketing-innovációt is magába foglalja. A szervezési-szervezeti innováció az új módszerek
megvalósítását jelenti a vállalat működésében, a munkafolyamat szervezésében vagy az üzleti kapcsolatokban
az általános költségek csökkentésére, a munkahelyi megelégedettség javítására, vagy a vállalati tudás
hatékonyabb felhasználására. A marketing-innováció olyan új marketing-módszerek alkalmazása az ületi siker
elérése céljából, amelyek jelentős változást indukálnak a termék koncepció meghatározásában, a csomagolás
kialakításában, a termék piacra lépésében, a termék reklámtevékenységében, vagy az árképzési módszerben. A
fő cél tehát az értékesítés növelése, kiemelten kezelve a fogyasztói szükségleteket kielégítését, új piacok
megnyitását, vagy a termékek új piaci szegmensbe történő belépését, mivel egy sikeresen működő vállalatnál
kulcsfontosságú tényezőként jelentkeznek az innovációs folyamatok. Közgazdasági értelemben az innováció a
fogyasztói igények kielégítésének új, a korábbinál magasabb minőségi módja. Vállalati szempontból szerepe
tehát óriási a tartós versenyelőnyök megszerzésében, a hosszú távú piaci sikeresség elérésben pedig
megkérdőjelezhetetlen és megkerülhetetlen tényező.
Az innovációt és annak létrejöttét az alábbi tényezők befolyásolják:
• Fogyasztók, vevők
• Szállítók
• Versenytársak
• Állam
• Stratégiai Szövetségesek
• Technológiai Környezet
• Természeti Környezet
Elsődleges cél a helyi vevők szükségleteinek kielégítése, így az adott vidéki vállalkozásnak, leginkább ennek a
csoportnak kell megfelelnie. Egy újfajta igény, mint pl. az adalékanyagok nélküli, kizárólag természetes
1
2

Schumpeter (1911).
OECD (1996).
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alapanyagokból készülő termék megjelenése okozza az innovációs folyamat kialakulását, amely egy új piacot
nyithat vagy a meglévő piaci részesedés növelését teszi lehetővé a cég számára. A piac igényeinek és
trendjeinek folyamatos figyelése tehát elengedhetetlen feltétel. Az OECD legújabb kutatásai alapján a városi
lakosságnak megvan az igénye arra, hogy a környező vidéki térség, mint pl. biztonságos élelmiszer szolgáltató
jelenjen meg a fogyasztói attitűdjében. Hazánkban ez a konstelláció még kezdeti fázisban van, viszont ígéretes a
kormányzat és a vidék szereplőinek azon szándéka, hogy a vidék, mint ellátó övezet jelenjen meg a regionális
gazdaság szerveződésében.
A szállítókkal (beszállítók, termelők) való szoros kapcsolat kiépítése fontos eleme a sikerorientált
vállalkozásoknak, hiszen a megbízható alapanyag-ellátás szavatolja a tökéletes termelési feltételeket és ezáltal a
vállalati célok elérését is. A cégek igyekeznek felkutatni a legmegbízhatóbb beszállítókat, amelyet egy elmélyült
térségi partnerség segíthet elő a leghatékonyabban. A felek hosszú távú kapcsolat kialakítására törekednek,
amely komparatív előnyökön nyugszik, és amely alapvetően az adott régió érdekeit szolgálja. A hangsúly a
minőségen van, így bevett gyakorlat a beszállítók versenyeztetése, vagy a minőség állandó ellenőrzése független
minősítőkkel (Eger és környékén pl. az EGERFOOD Regionális Tudásközpont). Egy tudatos és felelős
vállalkozás sosem köt minőségi kompromisszumot ármegtakarítás céljából, mivel komoly minőségi problémák
esetén a tudatos vásárló azonnal megváltoztatja fogyasztói magatartását. A vidéki, meghatározott méretű
közösségekben a személyes ismeretség és bizalom komoly fundamentuma a helyben működő és a javarészt a
helyi piacra termelő vállalkozások egyenletes mértékű minőségi működésének. Működésükben komoly
visszacsatolás érzékelhető a helyi társadalom felé. (A németországi Regionen Aktiv „LEADER-szerű”
vidékfejlesztési program tapasztalatai alapján)
A vidéki térségekben a vállalkozások versenyhelyzete különleges, mivel inkább a multinacionális cégek
agresszív piachódító üzletpolitikájának a vesztesei, semmint a helyben megjelenő, azonos méretű konkurencia
áldozatai. Napjainkban az eddig uralkodó kedvezőtlen helyzet megváltozni látszik (OECD: Kernbereiche der
Unternehmensförderung und der KMU-Entwicklung 2005). A közgazdaságtan alaptézisei az alábbi dogmákat
hangsúlyozzák: A versenytársak helyzetét mind a pozicionálásnál, mind a piaci szegmens kiválasztásakor
figyelembe kell venni. Emiatt a hatékony stratégiai tervezésben fontos szerepe van a versenytárselemzésnek. A
konkurensekről szerzett információk alapján a menedzsment által történik a vállalati stratégia kidolgozása, így a
pontos, részletes értékelések készítése és maga az innováció is versenyelőnyt jelenthet a vállalkozásnak. A
különbség csupán annyi, hogy a versenytárs (a multi) nem ugyanabban a ligában játszik, amely bár piaci
rugalmasságban felveheti a versenyt, de sosem lesz az adott térség piacának elfogadott, szerves résztvevője,
mivel képtelen a maga mesterségesen kreált személyiségétől megszabadulva, hitelesen megszólítani a vevőt.
Nem is teheti, hiszen nincsenek tradicionális beágyazódásai a helyi gazdaságban és ezáltal értékelődik fel a
vidéki mikro és kisvállalkozás szerepe, mivel a térségi partnerhálózat által megtermelt javak előállítása,
feldolgozása és értékesítése ugyanannak a termékpályának a részei, az értékesítési végpont, mint természetes
személy jelenik meg a fogyasztó előtt. A multiknak igazi személyisége tehát sohasem lesz, ők a bizalmon és
ismeretségen alapuló személyes kiszolgálás helyett az árral és az extra szolgáltatásokkal csábítanak. A vidéki
vállalkozás számára az innováció maga a helyi reputációs előny és a vásárlónak a személyes ismeretség és
felelősségvállalás légkörét nélkülöző multi éppen ebben nem tud versenytársa lenni a „kicsinek”. Vannak
próbálkozások a helyi gazdaságba történő hézagmentes illeszkedésre, de ezek meglehetősen erőltetett
próbálkozások, és a kiszolgálás minősége sem túl közvetlen interakción alapul. A személyes bizalom légkörét
természetesen egy régión kívüli cég is megteremtheti, viszont a térségi termékpálya megléte kizárólag a helyi
vállalkozások mellett szólnak. Ha a fogyasztó ismeri a termékpálya elemeit, netalán közvetve vagy közvetlenül
érdekelt annak fenntartásában, jelentős versenyelőnyhöz juttathatja a helyben lévő, tradicionális vállalkozásokat.
Jelen esetünkben így az innovációs folyamat végénél, vagyis a piaci bevezetéskor egyáltalán nem vagy csak
kevés számú konkurenciáról beszélhetünk. A piaci stratégia megvalósítása természetesen nem könnyű feladat,
lévén, hogy egy multi komoly stratégiai-tervező részleggel rendelkezik, viszont a vidékfejlesztési hálózat
kialakításával, és a közösségi támogatások becsatornázásával a hátrány lefaragható. A márka, a brand
kialakítása során viszont fontos a rivális terméktől való megkülönböztethetőség, hiszen a fogyasztók csak úgy
tudják azonosítani térségi vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, ha azok magukban hordozzák a régió
tradíciókra építő minőségi üzenetét, sőt a minőséget különféle kiépített tanúsítványok, eredet-megjelölések is
garantálják (lásd. a 10. fejezetet)
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37. ábra. Rügen-szigetéről származó helyi termékek jellegzetes logója (Forrás:
LandInform)
A vállalkozások tevékenysége mindig is függő viszonyban állt az állammal. Az állam szerepével sok
közgazdasági elmélet foglalkozik. Egyes elméletek szerint az állami beavatkozás szükséges lépés, még mások
szerint a piacnak állam beavatkozástól és bürokratikus szabályozástól mentesnek kell lennie (neoliberális
gazdaságpolitika). Egyébként maga Milton Friedmann a neoliberalizmus atyja tett negatív nyilatkozatokat a
neoliberalizmus szegénységet növelő hatásáról és a globális tőke önkényuralmának zabolátlanságáról (BOAS
et.al. 2009). Jelenleg az Európai Unió az innovációt közös érdekű célkitűzésnek tekinti, így különféle
támogatási keretprogramokat dolgozott ki a gazdasági hatékonyság növelésére, ezáltal a fenntartható fejlődést és
a munkahelyteremtést elősegítő támogatásokat középpontba helyezve. 3
A vidéki vállalkozások is kezdik felismerni a tényt, hogy a hatékony gazdasági működéshez stratégia
partnerekre van szükség. A stratégia szövetség célja a meglévő adottságok és erőforrások növelése és a
költségek minimalizálása. Termék előállításon és szolgáltatásnyújtáson alapuló kooperációknál a két
vállalkozás közösen lép fel a piacon ugyanazon termék vagy szolgáltatás esetében. Az együttműködés
koncentrálódhat marketing feladatok közös ellátására, ezek a promóciós szövetségek. Logisztikai szövetségnél
az egyik vállalat logisztikai szolgáltatást nyújt a másik vállalat termékéhez, amely lehet raktározás vagy
szállítás. Árpolitikai együttműködésekkor egy vagy több cég speciális ármegállapodást köt egymással,
általában ezek egymás szolgáltatásainak a kedvezményes igénybevételére történik, mint amikor szállodák és
autókölcsönzők árkedvezményt kínálnak egymásnak.
A vállalatok életében fontos szerepe van a környezetnek. A technológia környezet leginkább a gazdasági
fejlődésre van hatással. Az új technológiai eszközök révén növelhető a hatékonyság és így a nyereség is. Az új
technológia mindig felváltja a régit, így gyakran paradigmaváltás is bekövetkezik. A régi technológiát használók
próbálnak szembeszállni a változással, de ezek fokozatosan lemaradnak a konkurenciától, majd eltűnnek a
piacról. Fontos tehát a technológiai környezet alkalmazkodóképességének fenntartása a vidéki térségekben,
amelyet a specializáció, a partnerségi hálózatba szerveződés vagy a klaszteresedés segíthet elő.
A vállalatok tevékenységét a természeti környezet is befolyásolja. Külön ki kell emelni az erősen ingadozó
minőségi állapotot mutató romló környezetet, amely alapvető hatással van a hétköznapi életünkre. A globális
iparági szennyezés visszaszorításában mindenki érdekelt, bár a megoldás már koránt sem egyszerű. A kutatók, a
politikusok, a zöldpártok, a környezetvédelmi aktivisták mind-mind fellépnek a környezetkárosítás ellen,
viszont paradoxon, hogy a világ egyik legnagyobb gazdasági motorjának számító Kína a környezetvédelmi
szabályozások szigorúbb betartásával elvenné a növekedési potenciáljának jelentős részét, amely a globális
piacra is komoly kihatással lenne (Világbank: Cost of Pollution in China Economic Estimates of Physical
Damages 2007). Vállalati szinten is komoly környezetvédelmi szabályozás van érvényben, mely betartása
kötelező minden gazdálkodónak. Gyakran a gazdasági érdek és a környezeti érdek ütközik egymással. A
környezettudatosság többletköltséget jelent a vállalatnak, így törekedni kell az olyan programok bevezetésére és
használatára, amelyek nem jelentenek pluszráfordítást a vállalat számára.

2. A termék felfutásának általános ismérvei
Az innováció elterjedése (diffúzió) hosszantartó folyamat. Everett M. Rogers az innováció diffúziós folyamatát
a következőképpen definiálja: „egy új ötlet eljutása a fejlesztőtől a végső felhasználóig.” Az induló vagy
prosperáló vidéki vállalkozások számára új termék esetében a kijelölt út az előállított termék adaptációja, vagyis
az a folyamat, amikor a vevő eljut az innováció megismerésétől az adaptációig (elfogadás). Ennek a

3

7. keretprogram: 2007-2013, 50,5 milliárd eurós költségvetéssel
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folyamatnak részese volt a Kirchner Solar Group, amely egy kis hesseni faluból Heinebach-ból kiindulva érte el
a világsikert a napelemes technológiai megoldások piacán. Az adaptáció öt részre bontható: 4
1. Ismertség: a fogyasztó tudomást szerez a termék létezéséről.
2. Érdeklődés: a fogyasztó információgyűjtése több forrásból.
3. Értékelés: a fogyasztó eldönti, hogy kipróbálja, vagy sem.
4. Kipróbálás: a fogyasztó kipróbálja a terméket és ez alapján értékel.
5. Elfogadás: a fogyasztó elhatározza a termék rendszeres használatát vagy marad a régi mellett.
Az adaptáció folyamatára több tényező is hatással van, ezek közül a legfontosabb az innovációra való
nyitottság, amely eltérő lehet. A személyes befolyás hatása és az elfogadási arány sem állandó. A további
tényezők a rogersi innovációs kategóriák, amelyek az innováció jellegéhez kapcsolódnak. Az egyik a relatív
előny, az adott termék milyen mértékben jobb, mint az előző. Az előny lehet gazdasági, funkcionális,
környezetvédelmi és társadalmi. A kutatások bebizonyították, hogy a relatív előny egyenes arányban áll az
adaptációs sebességével. Az innováció elfogadásának a további feltétele a kompatibilitás, amely megmutatja,
hogy a termék mennyire alkalmazható az adott közegben és nem kell hozzá technikai újítást végrehajtani vagy
gondolkodásmódbeli változást indukálni a felhasználó oldalán. A komplexitás, annak a mértéke, hogy az
újdonság használatának előnyei mennyire közérthető. Sok esetben az előnyök felismerése nem teljesen evidens,
mint például mosószerek új hatóanyag koncentrációjával járó előnyök. A kipróbálhatóság, amely által a
fogyasztó a termék széleskörű elterjedése előtti megismerheti az újdonságot és annak használatával járó
előnyöket összevetheti a saját tapasztalataival. A megfigyelhetőség az újítás alkalmazásának eredményei
mennyire átláthatók, nyilvánvalók.
A saját erőforrásokra építő vidéki térségekben ezek a közgazdaságtan által használt fogalmak ugyanúgy
érvényesek, mint egy nagy technológiai know-how-val és ismerettséggel rendelkező mamutcég esetében, azzal a
különbséggel, hogy a termék sokszor csak egy szűk célcsoport számára jelenthet perspektívát pl. helyi
alapanyagokból kifejlesztett építőanyag, bútorcsalád, élelmiszer stb.

3. Rogers-féle termék elfogadási görbe
Everett Rogers az adaptáció szempontjából a fogyasztókat a következő csoportokba sorolja:
1. Újítók (Innovators) 2,5%
2. Korai elfogadók (Early Adopters) 13,5%
3. Korai többség (Early Majority) 34%
4. Késői többség (Late Majority) 34%
5. Lemaradók(Laggards) 16%

4

Philip Kotler- Kevin Lane Keller, Marketing-menedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest, 2006.
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38. ábra. Rogers-féle termék elfogadási görbe (Forrás: Saját szerkesztés)
Az újítók rajonganak az új technológiákért, aktívan gyűjtik az információkat és jellemző a csoportra a magas
kockázatvállalási készség. Széleskörű személyes kapcsolati rendszerrel rendelkeznek, amelyet gyakori
kommunikációval tartanak fenn, a földrajzi távolság nem akadály számukra. A diffúziós folyamatban kiemelt
szerepük van, mivel kapcsolataik révén gyorsan terjed az innováció. Szívesen vesznek részt a
terméktesztelésekben. Az újítók megtalálásában a vidéki térségek ugyanolyan eszközök segítségével vehetnek
részt, mint a multinacionális vállalatok, azzal a különbséggel, hogy az ő piacuk a közvetlen földrajzi
környezetükben található (kezdetben).
A korai elfogadók a társadalom nagy tekintéllyel bíró tagjai, akik tudatosan keresik az újításokat, hogy előnyre
tegyenek szert az embertársaik között. A véleményük más társadalmi csoportok számára releváns és
információforrást biztosít. Segítenek mások bizonytalanságának mérséklésében és kevésbé árérzékenyek.
A korai többség tagjai gyakorlatiasan gondolkodnak és az átlagnál gyorsabban elfogadják az újdonságot. A
döntéseikre a racionalitás és a haszonelvűség van legfőképpen hatással. A terméket csak akkor vásárolják meg,
ha már meggyőződtek a hasznosságáról. A tömegkommunikációra fogékonyak. A diffúziós folyamatban fontos
szerepet töltenek be, hiszen átmenetet képeznek a korai és a késői adaptálók között. Ők az információforrásai a
késlekedőknek.
A késői többség a tömegkommunikációs eszközök csak korlátozottan érik el őket. Az újdonságról személyes
kommunikációs révén értesülnek. Tagjai gyakran szkeptikus és konzervatív gondolkodású egyének. A
kockázatvállalási készségük alacsony, a jól bevált technológiát preferálják az újjal szemben és árérzékenyek.
Sokszor az új termékre történő váltás csak külső nyomás hatására történik meg.
A lemaradók a tradicionális értékeket tartják fontosnak, konzervatívak. Ragaszkodnak a megszokott
termékekhez, technológiákhoz. A társadalmi rendszerbe kevésbé integráltak. Akkor váltanak új termékre, ha a
régi használata már nem lehetséges. Még a vidéki mikro és kisvállalkozások sem engedhetik meg maguknak,
hogy a késői többséghez, valamint a lemaradókhoz tartozók aránya a potenciális célközönség kritikus tömegét
képezzék. Megfelelő marketinggel (gerillamarketing akciók), térségi jelenléttel (kiállítás és vásár, rendezvények
támogatása) ez utóbbi szegmens részaránya jelentősen csökkenthető.

4. A termék piacra lépésének marketingstratégiája

69
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A piacra jutás menedzsmentje, és
marketingje
Klasszikus értelemben az új termék piaci bevezetése sok problémát vett fel, aminek a megoldása a menedzsment
feladata a vállalat fennmaradása érdekében. A piaci sikert meghatározza az új termék iránti érdeklődés és a
tervezet értékesítés teljesítése, amelynek alakulását a piaci részesedés mutatja. Vállalati célok elérését
beruházási, kockázati és jövedelmezőségi szempontokat figyelembevevő megtérülési elemzések mutatják. Az
piacra lépési folyamat költséges, amelyet a bevezetés szakaszában lassú forgalomnövekedés jellemez. Éppen
ezért a profit negatív, vagy nagyon alacsony ebben az időszakban. A promóciós költségek ilyenkor a
legmagasabbak. Ennek okai a következők: a vevőket tájékoztatni kell az új termékről, ösztönözni kell a vásárlást
és biztosítani kell a termék elosztását is az üzletekben. A vállalatnak a potenciális vásárlókra kell
összpontosítania, akik általában magas jövedelemmel rendelkeznek, hiszen ekkor a termék ára is magas a
fejlesztési, promóciós költségek miatt.
A vidéki térségek szempontjából ez a folyamat legalább ennyire összetett, azzal a különbséggel, hogy a
kiindulási alap maga a földrajzi tér. Tehát maga az üzenet mindenképpen a régió speciális adottságaira,
hírnevére épít, valamennyi regionális vagy más néven helyi termék/szolgáltatás különlegességét a hely
„szelleme” adja. Jelentős számú német és amerikai szerző folytatott kutatást pl. egy adott régióban történő
gyártás és a fogyasztói hozzáállás kérdéskörében. A vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a földrajzi
eredet különféle minőségjelzőkkel látja el az adott terméket a fogyasztók szemében (pl. megbízhatóság,
eltarthatóság, íz stb.) – kognitív érzékelés vagy magatartás. Tehát logikai kapcsolat áll fenn a földrajzi tér és a
termék tulajdonságai között, amelyek a termék pontos eredtének ismeretéből, az eredet megjelölésekből (pl.
földrajzi oltalom alatt álló termékek, eredettanúsítványok, földrajzi logók), vagy egyéb meghatározó tényezők
együtteséből (áruteszt, ismerős véleménye) származnak. Az affektív magatartás teljesen kikapcsolja a kognitív
hozzáállást, vagyis nem az adott termékről meglévő pontos információkra, hanem alapvetően általánosságokra,
sztereotípiákra épít. Ilyen például az adott térség imázsára és nem az adott termékre alapozott pozitív vagy
negatív benyomás. A normatív magatartás pedig a szóban forgó földrajzi térben elfogadott társadalmi normák,
vagy egyéni hozzáállás alapján kialakított hozzáállás ilyen pl. a nemzeti öntudat, a külföldi termékek elutasítása.
Ezek a fogyasztói attitűdök általában nem elkülönülve, hanem sokkal inkább egymással összefonódva
jelentkeznek. A helyi termékek piacra jutásában tehát alapvető jelentőségük van, a térségi jelenlétük
meghatározó a termékek piaci bevezetésében. (ALVENSLEBEN, 2009)
A piaci bevezetés lépései:
1. Célpiac kiválasztása (ez esetünkben adott, vagyis maga a regionális piac)
2. Piac szegmentáció (célcsoportok meghatározása)
3. Termékpozícionálás (célcsoportok meghatározása)
4. Árstratégia kiválasztása (a helyi termékek többnyire itt véreznek el)
5. Marketing kommunikáció (a brandépítés/erősítés kiemelt eszköze)

5. 1. Célpiac kiválasztása, piac szegmentáció
A megfelelő piac meghatározása és azon belüli csoport kiválasztása fontos feladat a vidéki vállalkozások
számára. A piac egyedi keresleti sajátosságokat mutató csoportjait szegmentumnak, a piac megismerését
célzó és azt homogén részekre osztó - a marketingakciók gazdaságos végrehajtását lehetővé tevő - eljárást
szegmentálásnak nevezzük. A szegmentáció alkalmazása előnyöket jelent a vállalat számára:
• a vevői igények kielégítése,
• a piaci rések felfedezése,
• a szegmens vásárlóinak megismerése,
• árérzékenység feltárása a profit növelése érdekében
• költségek csökkentése hatékony marketing tevékenység által.
Fontos kritérium a célpiac kiválasztásánál, hogy az adott szegmens nagysága fedezze a vállalakozás működését
és megfelelő gazdasági fejlődést biztosítson, de mérete ne veszélyeztesse a hatékony marketing kommunikációt.
A célpiac kiválasztásának három módja van, ami a terméktervezéshez kapcsolódik:
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• Egyszegletes stratégia: a piac egyik szegmentumát választja ki a termék megtervezésekor. Ez a stratégia a
kis vállalatoknak kedvez, akik nem rendelkeznek szükséges erőforrással, hogy több piacon vagy a
tömegpiacon tevékenykedjen.
• Többszegletes stratégia: egyszerre két vagy több terméket is piacra dob a vállalat, hogy a piac több
szegmentumába ott lehessen.
• Tömegpiaci stratégia: a terméktervezésekor a célcsoport az átlagfogyasztók. A nagy cégek számára
tökéletes választás, hiszen rendelkezik azzal az erőforrással és gyártókapacitással, ami szükséges ennek a
stratégiának az eléréséhez.

6. 2. Termékpozícionálás
A piacszegmentálás elvégzése és a célpiac kiválasztása után a vállalatnak meg kell határoznia a piacon elérendő
pozíciókat. A jól elvégzett pozicionálás után a vállalat zökkenőmentesen tudja végrehajtani a marketingtervezési
feladatokat. A pozícionálás az egy adott piacon, vagy szegmensben, egy adott termék vagy szolgáltatás
versenytársaihoz való viszonyának meghatározása és ennek a vásárlókban való tudatosítása.
A kialakított versenypozíciónak a vevői igényeket kell kielégítenie, amely egy multik által uralt térbe roppant
nehéz
feladatnak
tűnik.
A
kiválasztott
célcsoportok a
konkurenciától
megkülönböztetett
marketingkommunikációs eszközök alkalmazása alapján figyelnek fel a cégre. A terméket megkülönböztető
tulajdonságoknak, tényezőknek a vásárló szempontjából fontosnak, kiemelkedőnek, megfizethetőnek kell
lennie.

7. 3. Árstratégia kiválasztása
A cégek sokféleképpen képezhetik az áraikat. Mikro és kisvállalkozásoknál az árat a tulajdonos szabja meg. A
nagyobb cégeknél az osztályvezetők és az igazgatók dolga az árképzés. A felső vezetés csak az alapelveket tűzi
ki és a középvezetők által javasolt árak érvényesülnek. Árképzés során a minimum árszintet termék önköltsége
jelenti, a maximum ár pedig az az összeg, amiért a fogyasztó a piacon hajlandó megvásárolni az adott terméket.
E két határ közti rész jelöli ki azt a sávot, amiben a termék végső árát meg kell határozni. Sok vásárló az árat a
minőségjellemzőnek tekinti, így az alacsony áru termékek a fogyasztókban minőségi kételyeket ébreszthetnek.
Az optimális ár megállapításához figyelembe kellene venni az összes árképzésre ható tényezőt. Ez azonban nem
mindig megoldható így sokszor egyszerűsített árképzési módokat alkalmaznak:
• Költségalapú árképzés: Az árképzés legegyszerűbb formája, amikor a termék költségeire standard árrést
tesznek. Először megállapításra kerül a termék előállításához szükséges nyersanyagok és munkaerő értéke,
majd ehhez az általános költségek egy termékre jutó költségét hozzáadják és ebből egy szokásos kulcs szerinti
haszon hozzáadásával számítják ki az eladási árat.

• Keresletalapú árképzés: Az árképzés itt a piac árelfogadó képességéhez viszonyul. Ennél a módszernél nem
a termék önköltségéből vezetjük le a végső árat, hanem a vállalat a célpiac keresletéhez és áraihoz igazítja az
árképzést. A termék ára a kereslet előzetes felmérése után állapítható meg, amit aztán összevetnek a cég
nyereségességi elvárásával.
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8. 4. Marketingkommunikáció
A vállalakozás marketingkommunikációjának kialakításánál több szempontot is figyelembe kell venni. A
célközönség már a pozícionálásnál meghatározásra került. A cégnek ki kell választania a kommunikáció célját,
amely lehet tájékoztatás, meggyőzés vagy emlékeztetés. A reklámüzenet megtervezésén és a kreatív
kivitelezésén múlik a kommunikáció sikere, ezért körültekintően, részletesen kell megalkotni. A cégeknek a
marketingkommunikációra fordítható pénzügyi keretét is meg kell határoznia. A költségvetésnél oda kell
figyelni az eltúlzott ráfordításokra, amely a vállalat pénzügyi mérlegét is veszélyeztethetik. A vállalatok többféle
kommunikációs módszer közül választhatnak:
Reklám - Elképzelések, áruk vagy szolgáltatások bemutatásának és promóciójának minden, nem személyes,
azonosítható forrásból származó, fizetett formája.
Vásárlásösztönzés - Rövid távon ható ösztönzők, melyek termék vagy szolgáltatás megvásárlására késztetnek.
Események és programok - Vállalatok által szervezett programok, amelyek a márkához kapcsolódó, szokásos
vagy speciális interakcióra épülnek.
Public relations (PR) és publicitás - Különféle programok, amelyek célja megőrizni, illetőleg javítani a cég
egészének vagy csak bizonyos termékeinek imázsát.
Direkt marketing - Közvetlen kommunikáció konkrét vagy potenciális fogyasztókkal levélreklám, telefon, fax,
e-mail segítségével vagy az interneten keresztül, amelynek során a vállalat választ vár.
Személyes értékesítés - Egy vagy több potenciális vevővel való személyes kommunikáció, amelynek során az
eladó bemutatja a terméket, válaszol a kérdésekre, és felveszi a rendeléseket.

8.1. táblázat - A legelterjedtebb kommunikációs eszközök (Forrás: Saját szerkesztés:
KOTLER, P. - LANE KELLER, K. (2006) alapján saját szerkesztés
1. Reklám

Nyomtatott és elektronikus reklámok, Külső
csomagolás, Csomagolt mellékletek, Mozgókép,
Brosúrák, könyvecskék, Plakátok, Reklámcédulák,
Szaknévsorok, Reklámok utánnyomásai,
Óriásplakátok, Polctáblák, Eladáshelyi reklámok,
Audiovizuális anyagok, Szimbólumok és lógók,
Videokazetták.

2. Értékesítés-ösztönzés

Versenyek, játékok, Sorsolások, Lottó, Jutalmak,
ajándékok, Áruminták, kóstolás, Vásárok, szakmai
rendezvények, Kiállítások, Bemutatók, Kuponok,
Engedmények, Alacsony kamatozású hitelek,
Szórakoztatás, Visszavásárlási kedvezmények (régi
termékbeszámítása), Hűségprogramok, Árukapcsolás

3. Események és programok

Sport, Szórakoztatás, Fesztiválok, Művészetek,
Jótékonyság, Üzemlátogatás, Vállalati múzeum, Utcai
események.

4. Public Relations (PR)

Sajtóanyagok, Beszédek, Szemináriumok, Éves
beszámolók, Jótékony célú adományok, Kiadványok,
Kapcsolatok a közösséggel, Lobbizás,
Identitáshordozó eszközök, Vállalati magazin.

5. Direkt marketing

Katalógusok, Postai küldemények, Telemarketing,
Elektronikus vásárlás, Tévéshop, Faxküldemények, Email hangposta.

6. Személyes értékesítés

Értékesítési bemutatók, Értékesítési tárgyalás,
Ösztönző programok, Áruminták, Vásárok és szakmai
rendezvények.
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9. Összefoglalás
Az új termék piaci bevezetése egy összetett és bonyolult feladat. A vásárlói szükségletek felmérése után a
vállalakozás eldönti, hogy érdemes-e belépni a piacra vagy sem. Ha az új termék bevezetése nyereséges
gazdálkodást tesz lehetővé, akkor elindul a termékfejlesztés. Az innováció folyamat eredménye az újfajta
fogyasztói igények felismerése és kielégítése. Az innováció nem csak a termékfejlesztést foglalja magába,
hanem a szervezési és marketing feladatokat is. Everett Rogers volt az, aki arra vonatkozóan tett vizsgálatokat,
hogy az egyes fogyasztótípusok között különbségek tapasztalhatók az újdonságok elfogadásában és ezek hogyan
befolyásolják az értékesítés alakulását. A marketing az új termékek és szolgáltatások menedzselésében segíti a
vállalakozások tevékenységét, kezdve a célpiac kiválasztásától a termék bevezetéséig. A vidéki térségekben
alapvető fontossága van a régiómarketingnek, amely erőteljesen meghatározhatja a vásárlók hozzáállását a
térségből származó termékekkel szemben. Az új termék piaci bevezetésének a lépései: a célpiac kiválasztása, a
termékpozícionálás, az árstratégia kiválasztása és a marketingkommunikáció. A marketing menedzseli a teljes
folyamatot, kezdve az ötletek szelekciójától a piaci folyamatok koordinálásig.

10. Tesztkérdés:
1. Hogyan definiáljuk az innovációt?
2. Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják az innovációt?
3. Mikor versenyképes egy vidéki vállalkozás a multinacionális nagyvállalatokkal szemben?
4. Milyen vásárlói attitűdöket különböztetünk meg?
5. Hogyan csoportosította Rogers a fogyasztókat az adaptáció szempontjából?
6. Milyen árstratégiákat különböztetünk meg és mik a jellemzőik?
7. Milyen kommunikációs eszközöket ismer?
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9. fejezet - A helyi termékpálya
beindításának és menedzselésének jó
példái Németországban
A német LEADER, és Regionen Aktiv, valamint a svájci RegioPlus programok alapmotívumai a helyi
közösségek önellátási kapacitásának bővítésében van. E fejlesztési programoknak köszönhetően számos
mintaprojekt ért el legjobb gyakorlatként kiemelkedő minőségi fokozatot. A fejezet célja a jó példák
megvalósítási környezetének, és feltételeinek bemutatása.

1. A helyi termékek szerepe a német vidékfejlesztési
politikában
A németek elmondhatják magukról, hogy alapvetően sikerrel használták ki a LEADER közösségi
kezdeményezés 1991-től induló fejlesztési filozófiájának lehetőségeit, vagyis a helyi erőforrásokra alapozott
térségfejlesztés valamennyi gazdaságélénkítési elemét. Létrehozták azokat a regionális partnerségi formákat,
amelyek lehetővé tették a helyi termékpályák kiépítését az egyes LEADER térségekben. Nem volt másra
szükség „csak” egy jó nevű, tradicionális alapanyagra, pályázati pénzből is létrehozható, vagy fejleszthető
magas minőséget garantáló feldolgozóipari háttérre és az értékesítési csatornák kiépítésére. A többi az igényes
és tudatos helyi lokálpatrióta fogyasztókon múlott.
A siker természetesen nagyban függött attól a nem elhanyagolható ténytől, hogy Németország a kezdetek
kezdetekor ott volt a LEADER bevezetésénél, amellyel így bő 12 év előnye volt a 2004-ben csatlakozott
tagállamokhoz képest. A program megvalósítási kultúráját tehát már idejében elsajátíthatták.
A LEADER program jelenleg a negyedik megvalósítási periódusának végén halad (39. ábra) és minden olyan
tagállami és egyéb európai ország kezdeményezésének alapköve, amelyek a vidéki térségek gazdaságfejlesztését
szolgálta, történetesen a helyi termékek, ill. a helyi termékpályák kialakítását. Határozottan kijelenthető, hogy a
LEADER európai megjelenése előtt nem létezett olyan közösségi program, amely a jó minőségű, helyi
termékpályák által létrehozott áruellátás alapköveit szilárdította volna meg. A LEADER fejlesztési
megközelítései az EU nyugati magjában olyan alkotó légkört eredményeztek, amely a program mintájára
kialakított, egyéni fejlesztési projektek létrehozásában testesült meg (Regionen Aktiv).
Természetesen a helyi termékpályák sem csupán a regionális piacra készülő, eredetvédett és garantáltan magas
minőségű termékek előállításához szükséges kapacitásokat jelentik, hanem a nagyüzemi termelés
meghonosításában is ugyanúgy szerepük van. A vidékfejlesztésben egyébként sem csak a kínálatkorlátos helyi
termékpályák támogatása az egyetlen cél. A helyi termékpályák esetében a hangsúly a „helyi” jelzőn van, tehát
egy olyan, magas hozzáadott értéket termelő láncolat elemeiről van szó, amely egy adott földrajzi helyről,
területspecifikus alapanyagból, különleges feldolgozási eljárásokon keresztül egy jól behatárolható piaci tér
számára állítja elő késztermékeit. A regionális piacra termelt, szabványosított tejtermékek javarészt kiesnek a
helyi termék kategóriából. Amennyiben kis mennyiségben előállított, különleges tulajdonságokkal bíró,
bizonyítottan egészséges és magas minőségű sajtról van szó, abban az esetben illik rá a helyi termék fogalom.
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39. ábra: A LEADER program szakaszai, zárójelben a kedvezményezett akciócsoportok
száma (Forrás: RUSZKAI-ARING 2013)

2. Bioenergia-falu Jühndében, mint az energetikai
termékpálya mintapéldája
A jühndei példa Németországban igen ismertté vált a megújuló energiatermelésben érdekeltek és a lakossági
felhasználók körében is. Különböző pénzügyi források segítségével a kistelepülés saját távhőhálózatot tudott
kiépíteni. A legújabb technológiai újításokon keresztül ma lényegesen hatékonyabban valósítható meg egy a
jühndeihez hasonló bioenergia-falu.

40. ábra: Biomassza-fermentációs erőmű Jühnde határában (Forrás: LandInform)
A jövőben Németország szántóföldi művelésre használt területeinek mintegy harmadát állítják át
energianövények termesztésére, ezáltal a mezőgazdaság jelentős hozzájárulást nyújt az energiafordulatnak hívott
forradalmi jelentőségű, energiagazdasági váltáshoz. Ennek feltétele a magas területi hozam lehetőség szerint
ökológiai művelési módszerekkel, valamint új technológiák révén az energianövények magas felhasználási
hatékonysága. Közel van a megoldás ahhoz, hogy a megújuló energiaforrásokat abszolút mértékben decentrális
kialakítással működjenek. A biomasszával sok ezer falu önálló energiaellátását lehetne megoldani, amely a
törvényileg meghatározott betáplálási visszatérítés feltételeivel még kimondottan gazdaságos is.
A jühndeni bioenergia projekttel egy pionír példát alkottak meg. Sikeres megvalósulását az IZNE-nek (A
Fenntartható Fejlődés Interdiszciplináris Centruma), A Göttingeni Egyetemnek, valamint a
Kasseli/Witzenhauseni Egyetem Növénytani Intézetének köszönheti a projekt. Emellett a siker jelentős részben
a technikai tervezés szakértőinek, sőt azon szociológusok és a pszichológusok munkájának gyümölcse, akiknek
sikerült a jühndei lakosságot kellő mértékben meggyőzni és fellelkesíteni. Végezetül, de nem utolsó sorban a
megvalósítás a lakosság hajlandóságától is függött, legfőképpen a települési távhőhálózat létrehozásával.
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3. Új módszerek, nagyobb teljesítmény
Eközben Jühnde az egész világra kiterjedő ismertségre tett szeret, amely eddig a több mint 60.000 látogatóban,
számtalan televízió és sajtóhírben mutatkozott meg. Sőt napjainkban már létezik olyan technológiai eljárás,
amellyel a bioenergia falvak még hatékonyabbak tehetők. Az új eljárásnál a kevés nedvességtartalmú, de nem
szárított, deponált biomasszát (takarmányt) mechanikai vízelvonáson keresztül két frakcióra bontják. Ekkor egy
könnyen feloldható, szerves alkotórészekkel teli préslé és egy túlnyomóan nyersszálból és ligninből álló
présanyag keletkezik. Ennek az elkülönítési folyamatnak az egyik előnye az ásványi anyagok a tüzelőanyagból
való kiválasztódásában rejlik. Ezeket 90%-ig a préslével távoztak. Így egy olyan tüzelőanyagot sikerült
előállítani, amely minőségében a fáét közelíti meg. A préslét biogáz üzemben használják fel, mivel ez csak
könnyen lebomló biomasszát tartalmazott, a fermentálóban való a tartózkodási idő kevesebb, mint 10 napra
csökken. A szerviz és energiaigényes keveréstechnika ezáltal fölöslegessé válik. Az erőműben a biogázból
áramot és hőt állítanak elő, a hő a présanyag további szárítását szolgálja, amelyből olyan pogácsákat állítanak
elő, amelyek termelési költsége messze a fapogácsáé alatt marad. Ezek a pogácsák a közösségi
tüzelőberendezéseken felül a falu számára is tüzelőanyagként szolgálnak.

4. A projekt további lehetőségei
A megnövelt hatékonyságú energiaalapanyag-feldolgozás mellett az új eljáráson keresztül új lehetőségek
nyílnak meg a növényfajták kiválasztásánál és az aratási időpont ütemezésénél. Mivel az új technológiának
köszönhetően a mikrobiológiai lebomlása során a növényfajták elkülönítése szükségtelenné válik, a biogázberendezések számára eddig alkalmatlan növényeket is felhasználhatunk. A jó talajminőséggel és elegendő
mennyiségű csapadékkal a kétkultúrás hasznosítás lehetősége teremthető meg, tehát ebben az esetben két
növényifajta többszöri aratása történik meg. Elsőként ősszel olyan fagyálló növényfajtákat termesztenek, mint
pl. a téli gabonák, fűfélék, repce, répa, borsó vagy a takarmány lednek. A legmagasabb biomassza-tartalom
időpontjában aratnak, vagyis a magok érése előtt néhány héttel. A szántóföldi gyomnövények is megtűrhetők,
mivel egyrészt hozzájárulnak az bruttó biomassza tartalomhoz, másrészt pedig elég korán betakarítják őket a
hasznon növényekkel együtt, hogy megakadályozzák a magelszóródáson felüli szaporodásukat. A növényvédő
szerekről éppúgy teljesen lemondhatunk, mint a gomba és rovarölő szerek használatáról, mivel azok pozitív
hozamnövelő hatása legfőképp a betegségek és a kártevők elleni védekezésen alapul, de legfőképpen az érési
fázis alatt. Vegetációs időt nyertünk az első kultúrák korai betakarításán keresztül, amely a második kultúra
termesztésének a hasznára válik. A másodkultúrák melegkedvelő fajták úgy, mint a kukorica, a napraforgó, a
köles, vagy a kender. Vetésük júniusban történik, az aratás októberben. Az első és a második növénykultúra
valamennyi fajtája tetszőleges fajtaelegyítéssel termeszthető. Az egész éves növénytakaró és az ezzel
összekapcsolt állandó tápanyagelvonás lecsökkenti a talajba és az ivóvízbe történő a tápanyag behordódást. A
felhagyott művelésű szántóhelyeken előzetes talajművelés nélkül vethetjük a kétkultúrás ültetvényeket az
elővetemény tarlója közé közvetlen vetésben, így a talajerózió is elkerülhető.

5. Összehasonlítás: a régi eljárás az újjal szemben
A jühndei koncepció egy egész sor innovációs lehetőséget rejt:
• A jövőbeli bioenergia falvaknak önfinanszírozóvá kell válniuk, azaz közhozzájárulás nélkül kell
gazdálkodniuk. Jühndén csupán az összbefektetés 30%-ára rúgnak a támogatási források részaránya.
• Több településen a beépítettség olyan csekély mértékű, hogy az egyéni bekötésű hőrendszer
energiavesztesége és anyagköltsége túl magas lenne. Az új koncepcióban a hőellátást a körülményekhez
igazítják.
• Jühndében a távhő-rendszer kiépítéséhez szükség volt a háztulajdonosok legalább 70%-nak a csatlakozási
hozzájárulására.
• A régi technológia időszakában a hőhozam nyáron meghaladta a felvevői szükségletet, télen ez az
ellenkezőjére fordult azáltal, hogy kiegészítő fűtőművet kellett beállítani. Ez annyiban változott, hogy külső
biomassza igény nélkül a növénypogácsát felhasználó fűtőberendezés már szükség szerint állítja elő a
hőmennyiséget.

76
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A helyi termékpálya beindításának
és menedzselésének jó példái
Németországban
• Nyáron a meglehetősen a fermentáció során felszabadult hő felhasználásának kényszere akadályozza a
napenergiával működő berendezések közvetlen hasznosítását. Az új elképzelés szerint a napenergiából nyert
hő még kívánatos is, mivel így a fűtőberendezéseket alacsony terheléssel lehet működtetni.
• Mivel a kukorica tűnt eddig a legalkalmasabbnak biogáz előállítására, ökológiai szempontból igen hátrányos
monokultúrás kukoricaültetvények veszélye fenyegetett. Az új koncepcióban már nincs jelentősége a
növények fajtájának.
• Az energianövények hagyományos felhasználásánál az átalakítás hatékonysága áram és hő formájában
legfeljebb csak 45-50%-os mértéket ért el. Ezzel ellentétben az új eljárásnál 70% a hatékonyság.
• A biogáz üzemek működési technikája lényegesen leegyszerűsödött. Így nincs szükség például keverő
berendezésre, és a biomassza fermenterben való tartózkodási ideje 6 egység körülire csökkent.

41. ábra: A rozs és a bükköny keveréke, mák és repce, napraforgó és kukorica (saját
kép)

6. Az Elbtalaue régió bioterméket tankol
Az Elbtalaue régió egy nagyra törő célt helyezett maga elé: éllovasok szeretnének lenni a fenntartható
nyersanyagok és a megújuló energia használatában. Két projekttel olyan újszerű súlypontokat állítanak fel a
megújuló energiagazdaság számára, amelyek egyidejűleg a helyi gazdasági vérkeringést is fellendítik. Első
pillantásra A WEGAS kút egy teljesen normális töltőállomásnak néz ki. Persze ami a jamelni benzinkút 7-es
oszlopfejéből származik, azt kőolajszármazékokkal nem helyettesíthető. „WEGAS – Wendländer Biogas”, így
hangzik a márkaszlogen, amelyet Németország első biogáz-állomásán a B248-as úton Lüchow és Dannenberg
között forgalmaznak. 2006 júniusa óta az Elbtalaue LEADER-régióban egyre több gépjármű-üzembentartó
helyezi a hangsúlyt a mezőgazdasági termelők növényi alapú üzemanyagára. A WEGAS termék mögött
hiánymentes helyi hozzáadott értéklánc áll. A Regionen Aktív irányította projekt vállalkozópartnerek csoportját
tette sikeressé. Negyven Jameln környéki gazda szállított alapanyagot az üzemanyag termeléshez kukorica,
zöldrozs és lóherefű formájában. Az Raiffeisen Áruszövetkezet Jameln három egyéni üzem befektetőjeként és
üzemeltetőjeként kötelezte el magát és így a biogáz előállítását és forgalmazását is szabályozza. A
nyersanyagokból egy biogáz-üzemben (600 kW teljesítmény) nyersgázt fejlesztenek, amelyet egy előkészítő
üzemben, több mint 95% metántartalmú biogázzá tsűrítik, és végül az üzemanyag-állomáson értékesítik.

7. A régióból, de a régió számára
Az 1,7 millió eurós befektetési összeg 60%-a helyi kisipar hasznát teremtette meg. Technikai problémáknál a
helyi E.ON Avacon gázszolgáltató szakmai tapasztalatával fontos segítséget nyújtott, de a tervezésnél és az
értékesítésnél is a helyi szakemberek játszottak döntő szerepet. A biogáz-üzemű járművek közbenjárójaként
például a régió autóházai és haszongépjármű-kereskedői pótolhatatlannak bizonyultak. Az érdekeltek
szerződtetése által a WEGAS értékesítése az első hónapokban rendkívüli mértékben emelkedett meg: 2006.
júniusában 400 kg-ról 2007. májusára 7000 kg-ra. Ez a mennyiség 10.500 liter benzinnek felel meg.
Az „Elba-völgyi ligetek” lakói saját biogáz-töltőállomásként azonosulnak a WEGAS termékkel, ismerik az
abban részt vállaló gazdákat, üzemeket és a vásárlási magatartásukon keresztül támogatják a helyi gazdaságot.
Ennek köszönhetően a gázüzemű járművek állománya 2006. júniusában 5 személy-gépkocsiról 2007. májusára
100 járműre növekedett. Az új engedélyek aránya a régióban ezzel kereken 12%-on áll. Összehasonlításképpen:
az országos átlag még a 0,01%-ot sem éri el. A távlati tervekben a wendländeri biogáz nagyon ígéretes
gazdasági lehetőség, mivel az emelkedő nyersolaj és gázárak, és az éghajlatváltozás növekvő társadalmi
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tudatossága a biogázt egyre érdekesebb alternatívájaként aposztrofálja a földgázzal, a benzinnel és a gázolajjal
szemben.

8. A második projekt: a meleg levegő
A megújuló nyersanyagok (NawaRos) energiahordozóként történő kiaknázásának elősegítése végett 2004-ben
Gartow térségben megvizsgálták a lehetőségét egy központi biogáz üzem létesítésére a LEADER+ program
keretén belül. Az eredmények első mozzanata egy áramtermelő biogáz-üzem üzembe helyezése volt. A 750 kW
teljesítményű berendezést nyolc gazda üzemelteti, akik 1,7 millió eurót fektettek be az új jövedelemforrásukba
és elektromos árammal jelenleg 1000 háztartást látnak el. Valamennyi nyersanyag a szomszédos régió
termelőitől származik.
A gartowi gazdák egy még nagyobb célt tűztek ki maguk elé: a biogáz-üzemből származó hővel kívánták ellátni
az uszoda, a kastélyban lévő öregek otthona és a gartowi iskola fűtési szükségletét. A biogáz elektromos
árammá történő átalakításakor a befektetett nyersanyag 40%-ból lesz villamos energia, de az eddig fel nem
használt, további 45%-os részarányt, vagyis a hulladék hőt használják fel. Ezt a hőt eddig csak részben
hasznosították, amelyet persze időközben a hatékonyság növelése érdekében megváltoztattak.
A műszaki tervek és a kivitelezési szerződések elősegítése érdekében 2006-ban életre hívták az Agenda 21
projektet, amelyet közösségi pénzekkel az Alsó-Szászországi Környezetvédelmi Minisztériumon keresztül
támogattak meg. További 1,2 millió € forrás felhasználására nyílt lehetőség egy 3,3km hosszú, fölalatti vezeték
építéséhez. Egy triviális probléma már a kezdetekkor felmerült a fogyasztók ellátásával kapcsolatban, vagyis hő
csak akkor keletkezik a biogáz-üzemben, ha a motor áramot termel és elegendő biogáz áll a rendelkezésre.
Gyorsan világossá vált, hogy egy második kazánt is csatlakoztatni kellene a rendszerbe, amely természetesen
jelentősen megnövelte volna a beruházási költségeket, ezen felül a közreműködő termelők is használni akarták a
keletkező hőt, de az ehhez szükséges többletkapacitások beépítése nélkül. Hirtelen nehéz helyzetbe csöppent
bele Gartow egész közössége.
A gartowi iskolák számára már 1998-tól üzemeltettek egy idejétmúlt faapríték kazánt. Mivel a biogázból
származó hő e berendezés nélkül nem elegendő, elhatározták, hogy az iskolai kazánból származó hőt betáplálják
a hálózatba, és így ezt az aprítékból származó hőt hasznosítják az előbb említett uszodában is. Ezt az ötletet egy
műszaki bypass berendezésen keresztül valósították meg. A faapríték-kazán így már képes biztosítani az idősek
otthonának hőellátását is, valamint 2007. januárja óta abban a vízben lubickolnak a Wendeland-fürdő vendégei,
amelyet a régió bioenergiája melegít fel – nyáron a megújuló nyersanyagok hőjével, télen a környező erdők
faaprítékának melegével. A többi hőfogyasztó is elégedett, mivel a Gartow GmbH & Co. bio eredetű hője nem
csak a környezetet óvja, hanem a pénztárcát is. Az eddigi fűtőolajjal, ill. földgázzal történő hőellátás évi 697,34
t szén-dioxid kibocsátást eredményezett. Egyedül a biomasszából történő áramtermelés jelenleg évente 3600 t
szén-dioxidot spórol meg; sőt a szén-dioxidmentes, biogázból származó hőellátás az összes, eddig kibocsátott
szén-dioxid mennyiségét kiváltja, ezenkívül az a pénz, amely annak előtte fűtőolajra és gázra ment ki a régióból,
most a helyi gazdaság vérkeringésben marad.

9. Tesztkérdés:
1. Melyek a LEADER program legfőbb fejlesztési megközelítései?
2. Sorolja fel Jühnde település energetikai vívmányait az önellátó energiagazdálkodás megteremtésében!
3. Mi takar a német WEGAS projekt?
4. Sorolja fel a gartowi projekt legfontosabb jellemzőit!
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10. fejezet - Helyi termékek minősítési
rendszerei, eredettanúsítványok
Egy helyi termék származásának, minőségének garanciája a közösségi minősítési rendszereknek való
megfelelés. A LEADER programban kiemelten támogatandó az helyi termékek minősítési tanúsítvánnyal, helyi
védjeggyel történő ellátása, amely fontos eszköze a termék, sőt a térség „márkajegyeinek” megerősítésében. A
fejezet áttekinti a termékminősítés feltételeit és lehetőségeit, hazai és külföldi jó példáit.

1. Minőségbiztosítás az Európai Unióban
Az európai színvonalú vidékfejlesztés és agrárpolitika fontos kritériuma a minőség garanciája. Amikor az
előállított termékek minőségét vizsgáljuk, a minőség biztosítása alapvető szempontként jelenik meg mind a
termelők, mind a fogyasztók aspektusából, ezért feltétlenül ki kell emelni az Európai Unió által képviselt és
alkalmazott minőségpolitikát, amely az utóbbi évtizedekben folyamatos szigorításokkal és módosításokkal
törekszik az EU piacán megjelenő agrártermékek kiválóságát garantálni, illetve a gyengeségeket megszüntetni.
A minőségbiztosítás magába foglalja a mezőgazdasági termelésre vonatkozó előírások és szabványok
meghatározásától kezdve egészen a végfelhasználókhoz eljutó áru előállítási folyamatainak teljes skáláját. Az
Európai Unió termelőinek magas színvonalú minőségre kell törekedniük versenyképességük és
jövedelmezőségük biztosítása érdekében. Az áruk minőségének fenntartása érdekében az uniós szakpolitika
szigorú követelményrendszert fektetett le, továbbá előírásokat határozott meg a különféle termékek, kiemelten
az élelmiszerek tekintetében.

2. Speciális előírások és garantált minőség
Az Európai Unió különféle minőségbiztosítási eljárásokat alkalmaz a mezőgazdasági termékek egyes
sajátosságai alapján. Ezek a következőek:
• Oltalom alatt álló eredet megjelölés (angolul: Protected Designation of Origin, rövidítve: PDO)
• Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (angolul: Protected Geographical Indication, rövidítve: PGI)
A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, valamint a szőlő-és bortermelés esetében
• Hagyományos különleges termék (angolul: Traditional Speciality Guaranteed, rövidítve: TSG)
A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek esetében
• Ökológai gazdálkodás (Organic farming)
• Periférikus helyzetű területek helyi termékei, például: Azori-szigetek, Kanári-szigetek, Francia Guyana,
Guadaloupe, Martinique, Réunion és Madeira

42. ábra: Eredet- és minőségtanúsítványi minták az Európai Unióban (Forrás:
ec.europa.eu)

3. A mezőgazdaság és vidékfejlesztés
minőségpolitikája 2013-tól
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2013 januárjától új szabályozási rendszer lépett hatályba, melyet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
minőségi előírásainak korszerűsítése és fejlesztése tett szükségessé. Az új minőségbiztosítási szabványrendszer
egyik legkiemelkedőbb sajátossága, hogy a jövőben az egyes eljárások egyszerűsített törvényi eszközök
alkalmazásán keresztül hajthatóak végre.
Továbbá ki kell emelni az új keretrendszer létrehozását, ami lehetővé teszi az agrártermékek hatékonyabb
minőségbiztosítását és fejlesztését.

43. ábra: Mezőgazdasági minőségpolitika elemei

4. Az Európai Unió minőségpolitikájának szerepe
Az Európai Unió minőségbiztosítási szakpolitikájának sajátossága, hogy szigorú követelményrendszert határoz
meg az tagállamok agrártermelőire vonatkozóan. Szabályozza és ellenőrzi a környezetvédelem előírásainak
betartását, az állatjólét, illetve a növényvédő szerek, peszticidek, valamint állatgyógyászati készítmények
felhasználását a mezőgazdasági termék-előállítás során. A magas színvonalú szabványrendszerből adódóan az
Európai Unió agrár-és élelmiszeripari termékei kiváló minőségűek, többletértéket hordozó jellegűek, s
világszinten is elismertek.
A minőségi szakpolitika sajátossága, hogy címkézési rendszere, forgalmazási előírásai teljes körű információval
látják el a fogyasztókat. A minőségi tájékoztatás szabályozási rendszere azonban az évek során folyamatosan
módosításokon esett át, magán-és tagállami tanúsítási rendszer fejlődött ki a sztenderd minőségbiztosítási
eljárásokkal párhuzamosan.
Következtetésképpen szükségessé vált a gazdálkodók, forgalmazók és fogyasztók közötti hatékonyabb
kommunikáció fejlesztése, az uniós mezőgazdasági minőségpolitikai eszközök kohéziójának javítása az
érthetőbb, átfogóbb címkézési rendszerek bevezetése érdekében. Ily módon a gazdák, a gyártók és a fogyasztók
az egységes címkézési kifejezések alkalmazásával színvonalas tájékoztatásban részesülnek az adott
mezőgazdasági termék minőségét érintő kérdésekben.

44. ábra: Vidékfejlesztés minőségpolitikai hatása

5. Az agrár-és vidékfejlesztési minőségpolitika
célkitűzései
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Az Európai Parlament és Tanács által 2013-ban bevezetett minőségbiztosítási rendeletcsomag egyértelműen
megjelöli az európai minőségi szakpolitika egyezményes céljait. A törvénycikkek kitérnek a legfőbb
prioritásokra, illetve részletesen tartalmazzák a minőségbiztosítási eljárások, eredettanúsítványi folyamatok
követelményrendszerét is.
A minőségi előírások elsősorban a vidéki gazdaság jövedelmezőségének javítását hivatott szolgálni, a széles
skálájú minőségi agrártermékek előállítására összpontosítva. A szabályozás különösen fontos szerepet kap a
hátrányos helyzetű hegyvidéki térségek és a legtöbb közlekedésföldrajzilag elzárt terület esetében, ahol a
mezőgazdaság szektora jelentős részét képezi a gazdaság szerkezetében, amellyel párhuzamosan magasak az
előállítási költségek. A törvényi rendelkezés nagymértékben hozzájárul és kiegészíti a vidékfejlesztési politika
eszközeit, ezenkívül hangsúlyt kap az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának céljait szem előtt tartó piac-és
jövedelemtámogatás politikai rendszere.
Az „Európa 2020” az Európai Bizottság által megalkotott politikai stratégia, amelynek alapvető pillére a
hatékony, fenntartható és átfogó növekedés megvalósítása. Az ambiciózus célkitűzés kiterjed a tudás-és
innováció-alapú versenyképes vidéki gazdaság megteremtésére, következtetésképpen, egy magas
foglalkoztatottsági szerkezetű, társadalmi és regionális kohézióra épülő mezőgazdasági szektort indukálva. Az
agrártermékek minőségpolitikájának legfőbb feladata, hogy biztos eszközöket nyújtson az eredettanúsítási
eljárások során, segítse a hozzáadott értékeket képviselő helyi termékek fejlesztését, ezzel egyidejűleg védje a
termelőket a tisztességtelen eljárásokkal szemben.
Mindenképp meg kell említeni az agrártermékek és élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabványrendszer
kialakítását is, mint a minőségbiztosítás eszközét. Az címkézés az Európai Bizottság 2000. március 20.-án
meghatározott általános szabályait veszi alapul a termékek piacra történő bevezetését, értékesítési és
reklámtevékenységeit illetően, valamint a megtévesztő és félrevezető címkézési eljárások elkerülését is
megcélozza.
Összefoglalva elmondható, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament és Tanács, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága egységes célkitűzésként jelöli meg az agrártermékek és
élelmiszerek minőségpolitikájának az átfogóbb kohézióját, a koherens szabványrendszer alkalmazását és a
termékek állandó színvonalú minőségbiztosítását. (1151/2012. (XI. 21.) EU rendelet)

6. Mely agrártermékekre és élelmiszerekre terjed ki a
vidékfejlesztés minőségbiztosítási politikája?
A minőségbiztosítási szabályozás az emberi fogyasztásra alkalmas agrártermékek skálájára vonatkozik,
beleértve az mezőgazdasági termeléshez, illetve a vidéki gazdasági tevékenységekhez kötődő termékeket
összességét. A legfőbb agrártermékek és élelmiszerek spektrumát az alábbi táblázat tünteti fel.
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45. ábra: PDO és PGI minősítések elemei

7. Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés és földrajzi
jelzés szabványrendszerének céljai
A PDO és PGI minősítés az helyi termékek és termelők támogatása érdekében lett létrehozva. A
szabványrendszer biztosítja a termékek minőségének megfelelő jövedelemszerzést, garantálja az elnevezések
szellemi tulajdonként történő egységes védettségét az Európai Unió egész területén, továbbá átlátható
információkat nyújt a helyi termékek hozzáadott értékéről a fogyasztóknak és a vásárlóknak. (1151/2012. (XI.
21.) EU rendelet)

8. Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés és földrajzi
jelzés szabványrendszerének követelményei
Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés egy olyan eredettanúsítvány, amely megjelöli a termék származási helyét,
különös tekintettel a helyi, regionális értékeket képviselő termékek esetében vagy kivételesen pedig az ország
nevét tünteti fel.
Megjelöli a termékek azon minőségi vagy karakterisztikus jellemzőit, amelyek alapvetően és kizárólagosan az
adott földrajzi környezethez (beleértve az örökölt természeti és társadalmi-humán tényezőket) köthetőek.
Ezenkívül, feltünteti a termelési folyamatok lépéseinek pontos földrajzi helyét.
Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés a PDO minősítéssel párhuzamos módon jelöli meg a helyi termék
származási helyét, valamint a minőség, a hírnév vagy egyéb karakterisztikus jellemzőit, amelyek alapvetően az
adott földrajzi helyzetnek tulajdoníthatóak. Végül megnevez legalább egy termelési munkafolyamatot, amely az
adott földrajzi helyhez köthető.
A minőségbiztosítás mindamellett kitér az oltalom alatt álló eredettanúsítvánnyal rendelkező nyersanyagok
neveire is. PDO minősítéssel kezelendőek azok az élőállatok, hús és tejipari alapanyagok, melyek földrajzilag
nagyobb kiterjedésű vagy eltérő területről származnak, mint a meghatározott földrajzi terület, feltéve, ha a
nyersanyagok előállítása helye feltüntetett, az előállítás speciális feltételei adottak, szigorú ellenőrzési eljárások
biztosítják ezen feltételek pontos követését, illetve ha a kérdéses oltalom alatt álló eredettanúsítvány 2004.
május 1. előtt lett elismerve. (1151/2012. (XI. 21.) EU rendelet)
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9. A hagyományos különleges termék
szabványrendszerének célkitűzése
A helyi hagyományos különleges termékek szabványrendszerének legfőbb célja, hogy hagyományos termelési
módszereket és eljárásokat biztosítson azáltal, hogy segíti a hozzáadott értékkel rendelkező termékek piacra
jutását és marketingtevékenységét, különös figyelemmel az tradicionális eljárások és/vagy sajátosságok
hangsúlyozásával. Ezenkívül, a névnek utalnia kell a termék különleges sajátosságára, illetve azonosíthatónak
kell lennie a termék karakterisztikus jellemzőivel. (1151/2012. (XI. 21.) EU rendelet)

10. A hagyományos különleges termék
szabványrendszerének feltételei
A TSG minősítéssel rendelkező mezőgazdasági termék és élelmiszer választott neve akkor tekinthető
megfelelőnek a bejegyzéshez, ha az egy termelési eljárásból eredménye, a termék feldolgozása, összetétele
eleget tesz az adott termékre vonatkozó hagyományos eljárások feltételeinek, vagy a termék olyan
nyersanyagból, összetevőkből készült, melyek elengedhetetlen részét képezik a hagyományos előállítási
technológiának.
Abban az esetben, ha a bejegyeztetni kívánt név egy másik tagállamban már használatos egy adott termék
minősítésére, a szabványrendszer biztosítja a bejegyeztetés lehetőségét. A megkülönböztetés érdekében a
termék nevét szükséges ellátni azzal az információval, milyen hagyományos eljárás nyomán készült a termék,
valamint szigorúan fel kell tüntetni a földrajzi hely, kultúrföldrajzi régió vagy az ország nevét is. (1151/2012.
(XI. 21.) EU rendelet)

11. A termékleírás, a bejegyzés iránti kérelem
Az Európai Bizottság mind a PDO, PGI és TSG minőségbiztosítási tanúsítványok esetében további
kiegészítéseket alkalmaz a szabványrendszer hatékony alkalmazása érdekében.
A termék leírásához kötődően a bejegyeztetni kívánt névnek összhangban kell lennie a megfelelő nyelvi
formával, nyelvhasználattal. A termékleírás tartalmazza az adott termék legfőbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai
vagy érzékszervi jellemzőit, melyek utalnak a minőségre. A termelési, előállítási folyamatok leírása részletezi a
termék termelési eljárásaihoz szükséges nyersanyagok, valamint összetevők tulajdonságait, természeti jellemzőit
és fel kell tüntetni a részletes termék-előállítási módszert is. Emellett fontos megemlíteni azokat a
kulcskritériumnak számító feltételeket, amelyekkel a termék minőségbiztosítási jelzésre érdemes.
A bejegyzési kérelem megába foglalja a termék-előállítók nevét és címét, továbbá a bejegyeztetni kívánt termék
nevét, sajátosságait. A pályázó felek benyújtanak egy nyilatkozatot, miszerint a kedvező bírálatra ítélt termék
vagy élelmiszer minősége eleget tesz a rendeletcsomagban meghatározott előírásoknak, s az eljárásoknak
megfelelően történtek az folyamatok. (1151/2012. (XI. 21.) EU rendelet)

12. Nevek, szimbólumok és jelölések
Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésre, földrajzi jelzésre vagy hagyományos különleges termék tanúsítványra
jogosult termék bejegyzett nevet bármely forgalmazó használhatja a megfelelő termékleírások betartásával.
A nyilvánosságra hozatal érdekében az uniós jelkép használata megengedett minden minőségbiztosítási jelzéssel
ellátott terméken. A bejegyzett agrártermékek és élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni az Európai Unió
szimbólumát, ha az adott termék az Európai Unió területéről származik, továbbá jól láthatóan kell megjelölni a
termék pontos nevét. A minősítésnek megfelelő „PDO”, „PGI” vagy „TSG” rövidítést a címkén jelezni kell. Ha
a termék az Európai Unió területén kívüli származási hellyel rendelkezik (például periférikus területek helyi
termékei), a törvény biztosítja az uniós embléma használatát a termék címkéjén.
Az Európai Bizottság a teljeskörű fogyasztói és vásárlói tájékoztatás érdekében nagy hangsúlyt fektet a termékre
vonatkozó információk feltüntetésének biztosítására, s további rendelet-kiegészítéseket emel a törvényi keretbe.
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A bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelölés és földrajzi jelzés esetén a címkén fel kell tüntetni a származás
földrajzi helyének leírását vagy ábrázolását, oly módon, hogy a szöveg, a grafika vagy a szimbólum
egyértelműen utaljon az származás földrajzi helyére. (1151/2012. (XI. 21.) EU rendelet)

46. ábra: Az „Ökológiai gazdálkodás” címkéje

13. A választható fenntartott jelölésekről
A választható fenntartott jelölések a hozzáadott értéket képviselő termékek előállítóinak belső piacon zajló
tájékoztatás elősegítését szolgálja. A tagállamok saját nemzeti szabályozási rendeleteket dolgoznak ki a helybeli
termékek minőségének szabványosítására, melyeket a 2013. évi rendeletcsomag nem tartalmaz, viszont a
tagállamok által meghatározott rendeletek minden esetben összhangban vannak az Európai Unió törvényi
keretével.
A választható fenntartott jelöléseknek a következő legfontosabb követelményeknek kell megfelelnie. A
jelölésnek utalnia kell a termék egy vagy több karakterisztikus jellegzetességére, vagy a gazdálkodási/ előállítási
sajátosságaira. Mindenképp meg kell említeni, hogy a „hozzáadott értéket képviselő” jelzés az ugyanolyan
típusú termékek minőségével összehasonlítva különbözteti meg az adott terméket és a jelzés európai szintű
alkalmazást is jelent.
A választható fenntartott jelölések, melyek a technikai termékminőséget csupán kötelező piaci marketingelőírások következtében kerülnek feltüntetésre, és nem szolgálják a fogyasztó tájékoztatását az adott termék
minőségéről, kizárhatóak a választható fenntartott jelölések szabványköréből.
„Hegyi termék”: e választható fenntartott jelzés alkalmazása kiköti azoknak az emberi fogyasztásra alkalmas
termékek és élelmiszerek skáláját, melyek „hegyi termékként” jegyeztethetőek. Az alkalmazási terület
elsősorban a hegyvidéki területekről származó takarmánnyal vagy nyersanyaggal táplált haszonállatokra,
valamint a hegyvidéki területeken előállított és feldolgozott élelmiszerekre, termékekre koncentrál.
„Szigetgazdálkodás”: Az Európai Bizottság legkésőbb 2014. január 4.-ig a tervezetek szerint bevezeti a
„szigetgazdálkodás” választható fenntartott jelölést az uniós minőségbiztosítási szakpolitika keretrendszerébe.
Az EU bizottsága benyújt egy jegyzőkönyvet az Európai Parlament és Tanács számára, amely tartalmazni fogja
a címkére jogosultság feltételeit. Elképzelhetően, csak azok az emberi fogyasztásra alkalmas termékek és
élelmiszerek körét fogja érinteni, melyek nyersanyaga, összetevője valamely szigeti környezetből ered.
Hangsúlyozni kell, hogy azokra a feldolgozott termékre vonatkoztatható, melyek szigeti helyzetű területen
készültek, de csak abban az esetben, ha a szigeti környezet alapvető feltételét képezi a végtermék bizonyos
karakterisztikus jellegzetességének.
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A választható fenntartott jelzések használatát a törvényi keret korlátozza, ennek értelmében csak azon termékek
megkülönböztetésére alkalmazható, melyek megfelelnek a fenntartott követelményrendszernek. (1151/2012.
(XI. 21.) EU rendelet)

14. Ellenőrzés és piacfelügyelet
A minőségbiztosítási politika fokozott figyelmet fordít az eredettanúsítványok szigorú és alapos ellenőrzési és
monitoring folyamatainak kidolgozására és alkalmazására. Ezek az intézkedések magukba foglalják a
tagállamok ellenőrzési tevékenységeit, a hatósági ellenőrzéseket is. Kockázati elemzésekre épülő ellenőrzések
végrehajtásán keresztül hatékonyan mérhető a követelményrendszerek teljesítése, s azok megsértése büntetőjogi
következményeket von maga után.
Továbbá az Európai Unió versenypolitikai hatóságai a piaci tisztaság érdekében folyamatos kockázati
elemzéseket végeznek a törvényes versenyhelyzet biztosítása érdekében, ellenőrzi a jegyzett termékek
megfelelő forgalmazását. (1151/2012. (XI. 21.) EU rendelet)

15. A helyi termékek szerepe a LEADER+ programban
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának a negyedik, átfogó tengelyét képező LEADER program alapvető
sajátossága a vidéki gazdaság javítására összpontosuló helyi kezdeményezések támogatása. Emiatt fontos
tényezőként jelenik meg a helyi termékek minőségének színvonalas fejlesztése.
A LEADER+ kezdeményezés keretein belül, a helyi termékek hozzáadott értékének növelésének célkitűzése a
helyi akciócsoportok (HACS-ok) 20%-a esetén megjelenik, ezáltal a helyi termékek fejlesztésérére irányuló
kezdeményezést a harmadik legnépszerűbb pillérré téve a LEADER+ céljai között. A kezdeményezés
tulajdonképpen nemcsak a helyi termékek értékének növelésére irányul; azonfelül magába foglalja a
kistermelők piacra jutásának együttes összefogásra alapozott elősegítését is. Az utóbbi célkitűzés az utóbbi
időben egyre nagyobb hangsúlyt kapott, mivel a legtöbb projekt esetében a helyi termékek szélesebb piacra
történő jutása kritikus feltételnek tekinthető a jövedelmezőség és a hosszútávú fenntarthatóság szempontját
tekintve. Számos esettanulmány bizonyítja, hogy nemcsak a hozzáadott értékek jelentenek fontos kritériumot,
hanem ugyanúgy szükséges a széleskörű marketingtevékenységek fejlesztése, valamint a márkaépítés és az adott
termék népszerűsítése is.
A hozzáadott érték a termék eredetiségen és minőségén kívül a lokalitás szerepéből származik. Ez azt jelenti,
hogy a LEADER+ csoportoknak az adott lehetőségeket kihasználva ki kell hangsúlyozniuk, mi teszi a helyi
terméket egyedivé, sajátossá és ezáltal hitelessé. Mindamellett fontos szempont a környezettudatos és
fenntartható követelményeknek megfelelő termelés és előállítás előtérbe helyezése a gyártási és forgalmazási
tevékenységek során. Ideális esetben, a helyi termékeket övező stratégia fejlesztése és értékelése folyamán,
minden tényező, ami hozzáadott értékeket képviselhet belefoglalható a projektbe. Ilyen módon lehetőség nyílik
egy átfogó és innovatív megközelítés megteremtésére, például egy helyben termesztett gabonaféle feldolgozása,
értékesítése és elosztása érdekében.
Kiemelhető számos LEADER+ projekt, amelyek a helyi élelmiszerek hozzáadott értékének növelésérét célozzák
meg. Az elmúlt években megfigyelhető volt a növekvő tudatosság a helyi élelmiszerek és termékek valódi és a
hozzáadott értékének meghatározásában, nemcsak a kisvállalatok jövőbeli versenyképességéhez való
hozzájárulásuk tekintetében; egyre inkább előtérbe kerültek a környezeti fenntarthatóság, a közegészségügy, a
helyi és regionális kultúra, valamint a falusi turizmus igényei is. Ebből következik, hogy a kezdeményezések
gyakorta a színvonalas, minőségi és egyedi helyi termékek előállítói, forgalmazói és fogyasztói közötti
együttműködések támogatására irányulnak, egy nagyfokú együttműködés megteremtése érdekében, egészen az
előállítási folyamatoktól kezdve a végfogyasztókhoz való eljuttatásáig.
A helyi termékekhez kapcsolódó projektek kezdeményezőit általában gazdák és termelők önszerveződő
csoportjai jelentik, akik a gazdák piaci feltételeinek javítását, a kereskedők és nagykereskedők szélesebb körű
lehetőségeinek támogatását tekintik elsődleges célként az együttműködés során. A LEADER+ kiváló keretet
biztosít a helyi termelőknek a termékeik versenyképességének biztosításához, mindazonáltal a program
integrálja a helyi résztvevőket a szorosabb piaci hálózatok rendszerébe. Az ilyen jellegű kezdeményezések
egyfajta megoldásként, alternatívaként tekinthetőek a növekvő mértékű centralizált élelmiszer-termelésből és a
széles skálájú kereskedelmi és gyártói érdekekre alapozott élelmiszer-ellátásból eredő problémák
kiküszöbölésében. A LEADER+ program kitűnő példáját mutatja az élelmiszer-ellátás hálózatláncának alulról
szerveződő kezdeményezéseinek gyakorlati megvalósulását. Ez szorosan illeszkedik a LEADER programban
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meghatározott szubszidiaritás alapelvéhez. Továbbá kiemelhetőek a projektek által indukált, a régió kultúrájára
és turizmusára gyakorolt kedvező hatások egyaránt. (LEADER+ MAGAZINE 2005)

47. ábra: Helyi termékek hozzáadott értékének jellemzői

48.
ábra:
Helyi
termékek
http://www.brugseommeland.be)

Brugse

Ommelandben

(Forrás:

16. Belgium- Stratégia a friss tanyasi termékekért
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A helyi termékek hozzáadott értékeinek növelése érdekében a flamand vidéki térség kifejlesztett egy stratégiát a
regionális termékek szélesebb piaci értékesítésére és a vidéki közösségek fenntartható fejlődésére.
Az Európa-szinten példaértékű LEADER+ akciócsoport úttörőprojektje a Brugge városát övező vidéki
környezetben valósult meg. A 120 000 fő lakosságszámú település a világörökség részét képezi, ebből adódóan
jelentős turisztikai célponttá vált. A Brugget szegélyező urbánus jellegű területek egészen Belgium partjáig
terjednek ki, s magukban foglalják a turisztikai vonzáskörzettel rendelkező települések hálózatát is, például:
Knokke-Heist and Blankenberge területe. Mindazonáltal a régió értékes mesterséges tájképi arculata
meghatározó sajátosság, beleértve a középkori polder-rendszereket és az egykori földbirtokos viszonyokat
megőrző hagyományokat. A történelem és a tájkép keveredése a helyi gasztronómiával és kultúrával kitűnő
lehetőséget jelent a régió fejlesztésére, mint kiemelt turisztikai pihenőkörzet. A flamand konyha hagyományait
tekintve, számos gazda indított vállalkozást a házi készítésű vagy hagyományos eljárással készült helyi
termékek (marhahús, tej, sajtfélék, jégkrém) értékesítése érdekében. A sikeres projekt jelenlegi kihívása az új
fogyasztópiacok feltérképezése és a helyi termékek szélesebb körű népszerűsítése.

49. ábra: A régiómarketing kiváló példája egy LEADER akciócsoportból.

17. A projekt háttere
A „Brugse Ommenland” helyi akciócsoport (Brugge és vidéke HACS) kifejlesztett egy stratégiát a környező
városi területekről érkező hatások hatékony kihasználására. Ez azt jelenti, hogy a kezdeményezők az ide
látogató turistákat potenciális célcsoportnak tekintik. A fejlesztések egyrészt a tájkép szépségének élményszerű
és hiteles bemutatására, másodsorban pedig a fenntartható vidéki agrártermelés megvalósítására irányulnak. A
jövőbeli fejlődés kulcsát a helyiek e két feltétel biztosításában látják. Lehetőséget adva, hogy a helyiek
megőrizhessék a hagyományos vidéki életformát, egyúttal biztosítja a vidéki szolgáltatásokat fenntartó kritikus
tömegre alapozott további gazdasági fejlesztések lehetőségét is. Ennek tekintetében a helyi gazdák
kulcsfontosságú szereppel rendelkeznek. A Brugge környéki mezőgazdasági termelés alapvetően meghatározza
a régió gazdasági szerkezetét. A gazdasági versenyképesség fenntartását célozva néhány gazda
multifunkcionális üzleti szereplőként kíván érvényesülni. Következtetésképpen, az említett gazdák olyan magas
hozzáadott értékű helyi termékeket kínálnának a piacon, melyek nagyobb mértékben kielégítik a fogyasztók
igényeit. Az alapanyagok tanyasi gazdálkodásra alapozott feldolgozása a közvetlen értékesítéssel együtt, például
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gazdaboltokban, jól bevált módszerét képezi az ilyen típusú stratégiáknak, s a befektetési költségek önerőből és
a Közös Agrárpolitika pénzalapjából érkező forrásokból megvalósítható.

18. A piacorientáció meghatározása
A régió stratégiájának fejlesztése életre hívta az együttes közösségi támogatási és értékesítési hálózat
létrehozásának szükségszerűségét. A helyi akciócsoport a hálózat megvalósításában látja a siker kritériumát a
magas hozzáadott értékeket képviselő helyi termékeket nyújtó fenntartható vidéki mezőgazdaság megteremtése
érdekében, mely kiterjed a minőségi termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására egyaránt. Kilenc
vállalkozó a helyi akciócsoport közreműködésével megalapította a mezőgazdasági vagy tanyasi termékek
hálózatát, az úgynevezett „Netwerk Hoeveproducten Brugse Ommeland” együttműködést.
A hálózat fő tevékenységi köre magába foglalja a reklámtevékenységeket, a marketing-kampányokat és az
információszolgáltatást a tagok számára. A hatékonyságot szem előtt tartva, a közösség bevezetett egy közös
emblémát a termékek átfogó népszerűsítése céljából, noha az egységes címke és megjelölés jelenleg a turisták
figyelmének felhívására összpontosul elsőként. A LEADER+ által támogatott integrált megközelítés szoros
kapcsolatban van a helyi mezőgazdasági termékek fejlesztésével és marketingjével, melyek döntően
hozzájárulnak a régió sajátos arculatának kialakításához. Elmondható, hogy a termékek magas minősége
alapvetően támogatja a térség elismertségét. A helyi tanyasi termékekre alapozott akciója a régió egy másik
LEADER+ projekt szerves részét is képezi: „A mezőgazdaság széleskörű fejlesztésének ösztönzése”
(„Stimulatie van de verbreding in de landbouw”), amely a 2003 és 2008 közötti időszakban valósult meg.

19. Közvetlen marketing
Ha a piaci tevékenységeket vizsgáljuk, kiemelhető a hálózat jelenlegi célkitűzése; a helyi termékek
értékesítésének új piaci lehetőségeit fokozatos felkutató megközelítése. A fogyasztókkal fenntartott közvetlen
kapcsolat kiváló lehetőséget teremt a különleges fogyasztói igények hatékonyabb kielégítésének kérdésében, a
minőségi és egyedi termékek széles kínálatával. A frissesség elengedhetetlen feltétele a minőségnek. Az
üzletláncoknak naprakésznek kell lenniük. A gazdaboltok üzemeltetésén kívül a helyi minőségi termékek
értékesítésére kiváló alkalmat teremtenek a kereskedelmi piacok, valamint a vásárok, búcsúk és egyéb
társadalmi, közösségi események, valamint potenciális alternatívaként jelenik meg az e-mail rendelések
lehetősége, illetve a nagykereskedőkön keresztül történő széleskörű értékesítés csemegeüzletek, helyi
kereskedők, vendéglátók és színvonalas áruházak számára. A helyi vendéglátóegységek újabb célcsoportként
jelennek meg. A legfőbb kihívás jelenleg, hogy milyen módon hozhatóak kapcsolatba a meglévő
kerékpárösvények és turistautak a gazdaboltokkal és a tanyasi kertekkel, különös tekintettel a nyári hónapokban.
Pascal Brusselse, Klokkehof helyi gazdája így nyilatkozott: „Nehézségekkel telinek bizonyul meggyőzni a helyi
hatóságokat, hogy az útjelző táblák segíthetnek a kérdés megoldásában. Én magam gondoskodnék a
beszerzésről, azonban a hatóságoknak is az engedélyét kell adnia hozzá.” Egy másik opcionális lehetőségként
merült fel egy helyi térkép kiadásának gondolata, amin fel lenne tüntetve minden fontosabb és lényeges
információ. Általánosan elmondható, hogy egy termék gyenge minőségének ellensúlyozásához semmilyen
mértékű marketing nem elegendő, tehát a minőség feltétele kulcskritérium a sikeresség érdekében. Ebből
következik, hogy a hálózat garantálja a helyi termékek minőségi követelményeknek megfelelő jövőbeli
előállítását és forgalmazását. A résztvevők lehetőséget kapnak a termékek minőségének szabályozására az új
szabványrendszeren keresztül, biztosítva a magas színvonalú árutermelést.

20. A csoport működése
A 24 tagú hálózat folyamatosan növekszik. Drieke Beuselinck, a koordinátor magabiztosan jelentette ki: „A
hálózat lassacskán lendületet kap, mert a tagok úgy érzik, számíthatnak egymásra. A találkozók szervezése, ahol
a tagoknak lehetőségük nyílik a tapasztalataik cseréjére és megvitatására, egy kiváló döntésnek bizonyult.”
Ez az első, s talán legfontosabb, közvetlen célja a közösségi összefogásnak. Más szavakkal: „Egységben az erő”,
amely valójában a LEADER+ kezdeményezések üzenete a vidékfejlesztés számára. (LEADER+ MAGAZINE
2005)
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50. ábra: Brugge vidéke

51. ábra: Projektterv a LEADER+ programban

21. Összefoglalás
Az Európai Unió vidékfejlesztési minőségpolitikája garantálja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek magas
színvonalú minőségét, ezáltal az Európai Unió piacán megjelenő agrártermékek minősége méltán szerez
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elismerést nemcsak a kontinensen, hanem világszinten. Az uniós minőségbiztosítási politika szigorú
követelményrendszert dolgozott ki a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, valamint az agrárjellegű
nyersanyagok termelésétől, előállításától kezdve, a termelési folyamatokat és eljárásokat magába foglaló, a
termékek forgalmazásáig, megvásárlásáig terjedő periódusokra vonatkozó előírások átfogó szabályozására. A
minőségpolitika legfontosabb célkitűzéseinek hármas kerete az alábbi pillérekre épül.
1. A termelők méltányos, a termékek minőségének megfelelő jövedelemben részesülnek
2. A mezőgazdasági termékek vásárlói (beleértve a kereskedőket, viszonteladókat) megfelelő információkat
kapnak a termékválasztékról, a termékek jellegzetességeit és minőségét illetően
3. A fogyasztók teljeskörű tájékoztatást kapnak az élelmiszerekről és termékekről
Az Európai Unió különféle minőségbiztosítási eljárásokat alkalmaz a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
minőségének garantálása érdekében, melyek a következőek.
• Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (PDO)
• Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (PGI)
• Hagyományos különleges termék (TSG)
• Ökológiai gazdálkodás
• Periférikus helyzetű területek helyi termékei
A 2013. évi rendeletmódosítás törvényi kerete részletesen taglalja és meghatározza a minőségbiztosítási politika
célkitűzéseit. Kitér az egyes minőségbiztosítási eszközök egyes követelményeire, a címek kulcsfeltételeiről
részletes leírást nyújt. Továbbá felsorolja, mely élelmiszerekre és agrártermékekre terjed ki a vidékfejlesztés
minőségbiztosítási politikája, mikor alkalmazhatóak az eljárások.
Pontosan meghatározza a termékleírások, a címkézési mechanizmusok kritériumait, szigorított feltételekkel
szabályozza a nevekre, megjelölésekre és szimbólumokra vonatkozó használat jogát is. Részletesen rendelkezik
a választható fenntartott jelölések alkalmazásáról, egyértelműen meghatározza a jelölések funkcióját és
tartalmát, illetve az ellenőrzési, monitoring tevékenységek teljes körét felölelő törvényi keretet biztosít a tiszta
piaci verseny érdekében. Mindazonáltal az Európai Bizottság és a versenyhivatalok kockázati elemzéseket
végeznek, folyamatosan ellenőrzik a helyi termékekre vonatkozó minőségi előírások betartását, azok
megszegése pedig büntetőjogi következményeket von maga után.
Az Európai Unió a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek folyamatos fejlesztésével, a helyi termékek
hozzáadott értékének növelésével garantálja a versenyképes, színvonalas, környezettudatos, valamint
fenntartható gazdálkodás és fejlődés megvalósítását.
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának negyedik, átfogó, LEADER tengelye a vidékfejlesztés során
alapvető kulcskritériumként tekint a helyi termékek fejlesztésére. A LEADER+ program kiváló lehetőséget
biztosít a vidéki közösségeknek a helyi sajátosságokkal rendelkező agrártermékek és élelmiszerek támogatására,
azok szélesebb piacra történő bevezetésével ösztönzi a vidéki életminőség fejlődését.
A helyi akciócsoportokon keresztül alulról jövő kezdeményezéseknek kíván segítséget nyújtani mind a helyi
termékek előállításában, termelésében, értékesítésében és a végfogyasztókhoz való eljuttatásában. Kiemelt
szerepet kapnak a hagyományos eljárásokat őrző, tradicionális és karakterisztikus sajátosságokkal rendelkező
magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek, mert ily módon nemcsak a vidéki gazdaság, hanem a helyi és
regionális identitástudat is erősödik. Mindamellett, hogy a kistérségek, régiók önálló arculatot, imázst képesek
kialakítani, az együttes összefogás jegyében sikeres példájává válnak a fenntartható, környezettudatos vidéki
fejlődés megalapozásának. A vidékfejlesztési politika a projektek finanszírozására pénzalapokat különít el,
támogatja a HACS-ok közösségi tevékenységeit, illetve szakmai tanácsadást, információt nyújt a résztvevő
feleknek.
A magas hozzáadott értéket képviselő helyi termékek fejlesztésére irányuló stratégia kidolgozásának egyik
kiváló mintapéldája a Belgium területén található „Brugge és vidéke” helyi LEADER+ akciócsoport
kezdeményezése. A flamand úttörőprojekt a tradicionális helyi termékek, például: tejtermékek, sajt, marhahús,
előállítását és forgalmazását ötvözi a Brugge és vonzáskörzetébe évről évre ide látogató turisták potenciális
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Helyi termékek minősítési
rendszerei, eredettanúsítványok
célcsoportjával. A turisztikai előnyök kihasználásával a látogatók megismerkedhetnek a tradicionális flamand
régió tájképének szépségével, emellett a helyi termékekkel garantálják Brugge környéki kultúrföldrajzi régió
hírnevét. Az erősödő identitástudat, valamint a fenntartható vidéki gazdasági modell példaértékű az európai
vidékfejlesztés számára.

22. Önellenőrző kérdések
• Magyarázza meg a minőségbiztosítás fogalmát!
• Az Európai Unió minőségi szakpolitikája milyen minőségbiztosítási eszközöket alkalmaz?
• Nevezze meg a vidékfejlesztési minőségpolitika legfontosabb célkitűzéseit!
• Milyen feltételek szükségesek az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termék bejegyzéséhez?
• Mutassa be az ellenőrzési folyamatokat általánosan!
• Hogyan jelenik meg a LEADER programban a helyi termékek fejlesztése?

23. Tesztkérdés:
1. Döntse el, igazak-e az állítások!
• Az Európai Unió minőségbiztosítási szakpolitikáját alapvetően meghatározza a fenntarthatóság és a
környezettudatosság elve.
• A mustárok jogosultak a „hagyományos különleges termék” minősítésre.
• A „hegyi termék” várhatóan 2014 kezdetén kerül bevezetésre.
2. Keressen összefüggést, kapcsolatot az alábbi kulcsszavak, kifejezések között!
rendeletmódosítás

2000. március 20.

címkézési szabványrendszer

„szigetgazdálkodás”

LEADER+

helyi akciócsoport

választható fenntartott jelölés

szubszidiaritás elve

„Brugse Ommeland”

2012. november 21.

3. Mely mezőgazdasági termékek és élelmiszerek esetében alkalmazható a TSG minősítés az alábbiak közül?
• mézgagyanta
• sörök
• csokoládék és származékaik
• tilolt len
• illóolajok
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