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A Baloldali Tömörülés Platform Elnöksége 2013. február 28-ai ülésén a 

vidékfejlesztésről tárgyalt. A közös gondolkodás alapjául szolgáló, a vidékfejlesztés főbb 

irányaira vonatkozó tanulmányt Rabi Béla készítette. (lásd: 1. sz. melléklet) 

Az elnökségi vitát bevezető szóbeli kiegészítésében Rabi Béla arról tájékoztatta a 

megjelenteket, hogy az Agrár Tagozatban már megtörtént a vidékfejlesztési program vitája. 

Többen nem értettek egyet az előterjesztett szöveg tartalmával.  

Rabi Béla a vidékfejlesztési program előzményeként a mezőgazdaság és a vidéki szociális 

ipar szétverését, a privatizáció (reprivatizáció) nyomán által előállt állapotot jelölte meg, 

mivel ezek a körülmények képezik a jelenlegi helyzet alapját is, vagyis a rendszerváltozást 

tekinthetjük az első kisiklásnak a vidékfejlesztés terén. Ezt követően a kormányok csak az 

előállt helyet tüneti kezelésével fogalakoztak. Az EU csatlakozás előtt még azt gondoltuk, 

hogy az EU-s felzárkózatás majd segít a helyzeten. Sajnos ezek a remények nem igazolódtak 

be: nem ment tőke vidékre, a fejletlen régiókba. Nem hozott eredményt az autópálya-építés 

sem: nem a tőke, csak az áru ment a hátrányos helyezető régiókba. Illúzió volt az is, hogy 

majd beszállítói ipar teleül pl. Szabolcsba: nem voltak meg a képzett munkaerő feltételei. A 

fejlesztések kijárási alapon- jellemzően a helyi polgármesterek presztízsberuházásai lettek. 

Korábban a területfejlesztés szabályozására, modernizálására volt próbálkozás, de a magyar 

viszonyok között megtört az ellenálláson. A jelenlegi kormány lényegében leírta ezt a 

területe: nem hozott munkahely-teremtést. Az Ángyán-féle elképzelés is nonszensz. 

Többek véleménye, hogy az állattenyésztés és kertészet fejlesztése növelné a foglalkoztatást 

(ez az ún. „Kertmagyarország-elképzelés”). Ezzel kapcsolatban is megoszlanak a szakértői 

vélemények. Aggályos, hogy csak néhány száz állást teremt, és szakmailag is kérdéses a 

megalapozottsága. A főbb megfogalmazódó kifogások: csak bizonyos térségekben működik; 

vízhiány befolyásolhatja; nem tud versenyezni az importtal; kérdéses a húsfogyasztás 

volumene; technológia fejlesztés nyomán kevés munkaerő kell az állattartáshoz; takarmány-

fogyasztástól függ a versenyképesség. 

Az ún. „Biotermelés - falusi turizmus” elképzeléssel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy: a 

biotermelésnek nincs hagyománya, nincs rá fizetőképes kereslet. A falusi turizmus: az üdülési 

csekk hozott átmeneti (de belső keresleti) fellendülést, de az új caffetéria-rendszerben leépült. 

Jelenleg a legnagyobb vita a háztáji gazdálkodás jövője körül zajlik. Alapvető az a vélemény, 

hogy ez a forma ma már nem működtethető gazdaságosan. Szerepét vidéken az 

önkormányzatok szervezésében, a szociális gazdaság keretében (pl. közmunkásokkal, helyi 

oktatásban) lehet elképzelni. A Magda Sándor féle project (bio-paprika stb.) arra szolgál 

például, hogy az adott vidék komparatív előnyeit ki kell használni (pl. olajtök termesztés 

Hevesben). 
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Konklúzió: nem lehet hagyományos eszközökkel a vidéki munkanélküliséget csökkenteni. 

A ’80-as évek végén a vidéken élők 33%-a dolgozott melléküzem-ágakban, amelyek a vidéki 

mezőgazdasági, nagyüzemi termelési több mint 50%-át adták: de az hiánygazdasági 

körülmények között működött. EU-s viszonylatban ez a beszállítói mellék-fogalakozáshoz 

hasonlít: de az ehhez szükséges modern képzettség, munkakultúra és infrastruktúra ma már 

nincs meg. A multik adókedvezmények fejében sem mennek a hátrányos helyzetű vidéki 

térségekbe, mert nem vállalják az ezzel járó kockázatot. A kialakuló magyar magántőke egyes 

helyeken fejleszthet, de az egyelőre kevés. Egyetlen járható megoldás látszik: a vidéki 

ipartelepítés. Ez közvetett eszközökkel – pl. ösztönzőkkel – nem működik, csak közvetlen 

állami beavatkozással (pl. a Dunaújvárosi modell). Fenntartható iparágakat kell telepíteni, 

melyek például a zöld gazdaság (környezetvédelmi ipar) terén találhatók (figyelemmel arra, 

hogy kevés igazán munkahely-teremtő ilyen iparág van). Az eredményességet több tényező 

befolyásolja (pl. napelem előállítása esetleg többe kerül, mint amennyi hasznot hoz).  Ilyen 

munkahelyeket teremtő beruházásokra példa lehet: energiatakarékossági program, hazai 

alapanyagból, munkaerővel, építőipari beruházások fellendítésével. Az Energiaklub 

kapcsolódó adatai biztatóak. Az ilyen fejlesztéseknek lehet közvetett, multiplikátor hatása is. 

Magasabb hozzáadott értéket eredményező ipart kell vidékre telepíteni. Ezekre példa a zöld 

gazdaság energia-termelési szektorában a szélenergia hasznosítás, biomassza, mezőgazdasági 

melléktermék hasznosítása, metanol-termelés stb. Vannak biztató számítások az ilyen 

modellekre. Ezek kapcsolódhatnak, ráépülhetnek a szociális gazdaság modelljeire is.  

A vidékfejlesztés és munkahely-teremtés területén előnybe kell részesíteni a hátrányos 

helyzetű térségeket és társadalmi csoportokat (pl. romák előnyben részesítésével, 

felnőttképzés révén). 

A Baloldali Tömörülés Platform Elnöksége folytatva a legszélesebb értelemben vett 

vidékpolitika sarkalatos kérdéseiről való közös gondolkodást, 2013. március 12-ei ülésén 

az MSZP Vidékfejlesztési Programját vitatta meg. (lásd: 2. sz. melléklet) 

 

Az MSZP programját Gőgös Zoltán azzal a szándékkal ismertette, hogy annak tartalma 

gazdagodjon, mivel nem tekinti lezártnak az abban foglaltakat. Hangsúlyozta, hogy a 

vidéken élőknek szeretnének a szakembereink és a politikusaink kapaszkodót adni, mivel 

nagyon nagy a baj és nemcsak gazdasági-társadalmi értelemben, hanem morálisan is. Tehát a 

problémák zömmel nem tisztán agrár-jellegűek, ezért a vidék megmentéséhez állami 

szerepvállalás kell. Kulcskérdés a foglalkoztatás. 200-250 ezer embert kell visszavezetni a 

munka világába. A cél tehát az, hogy minél több ember élhessen meg a mezőgazdaságból. Ez 

szemléleti, morális kérdés is, hiszen a tudományos-technikai újítások, a gépesítés óriási 

csábítást jelentenek arra, hogy egyre kevesebb élőmunkával állítsanak elő piacképes 

termékeket a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben és az élelmiszeriparban is. Fontos, hogy 

ezt jól értsék az emberek, a vállalkozók és mellénk álljanak annak érdekében, hogy a vidék 

élhetőbbé váljon. 

Az MSZP vidékfejlesztési programjának alapvető szemlélete, hogy ellenzünk minden durva 

beavatkozást a rendszerbe.  Nem igaz, hogy ellenezzük a családi gazdaságokat, ugyanakkor 

nem tartjuk megengedhetőnek, hogy nagybirtokosok kiszolgáltatott vidékieket 
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zsákmányoljanak ki. Így nem igaz az sem, hogy a mezőgazdasági oligarchák pártján állnánk. 

Azt támogatjuk, hogy minél több vidéki ember tudjon megélni fenntartható módon a 

fenntartható mezőgazdasági és kapcsolódó termelési formákból. A kiindulópont tehát a 

mennél magasabb szintű, fenntartható vidéki munkahelyteremtés, foglalkoztatás, megélhetés 

biztosítása. 

Szükséges a helyi integráló erő biztosítása, ami a direkt állami szerepvállas mellett, állami 

ösztönzők nyomán önszerveződő módon is kialakulhat. Az oktatás terén is világos 

perspektívát kell nyújtani a fiatal agrárértelmiségnek, és például nem szabad kizárni a földhöz 

jutás lehetőségéből. A fiatal gazdák képzésére jó példa az AGRIA „Vesd bele magad” című 

programja: ingyenes vetőmag biztosítása az agrár-utánpótlás érdekében. A differenciált 

fejlesztések során figyelembe kell venni, hogy milyen adottságú területeken milyen 

fejlesztéseket lehet végrehajtani. 

Gőgös Zoltán által elmondottakkal egyetértve Rabi Béla ismételten hangsúlyozta, hogy a 

magas szintű fogalakoztatás vidéken csak ipar telepítésével együtt lehetséges. Ennek csak 

egyik útja a bedolgozó ipar, de az önmagában nem látszik elégségesnek. A fejlett japán 

példával szemben a magyar vidéki dolgozóknak egyszerűbb munkafolyamatokba kell 

bekapcsolódást biztosítani.  A fenntartható vidéki foglakozatás egyik ígéretes útja lehet a zöld 

gazdaságra épülő ipar telepítése, a szociális gazdasághoz kapcsolódva, aktív állami 

segítséggel, uniós pénz felhasználásával. Ilyen fejlesztések lehetnek: az 

energiagazdaságossági fejlesztések; energiatermelés: mezőgazdasági melléktermék-

feldolgozás, biomassza (önkormányzatok bevonásával); ipari tevékenységként modern bio-

metanol előállítás. Cél a hosszútávon fenntartható termelés megteremtése. A 

részfoglalkozatási formák (pl. falusi túrizmus) csak kiegészítő jövedelmez és nem megélhetés 

biztosítására elégségesek. 

Kiss Péter a vidékfejlesztési program és a foglakoztatási program alapját képező 

modern szociális gazdaság kapcsolódási pontjaira hívta fel a figyelmet. Ilyen 

kapcsolódási pont lehet a fenntartható fogalakoztatást nyújtó tevékenység kezdő 

infrastruktúrájának biztosítása; licencek használata például a zöld gazdaság terén (biomassza, 

bio-metanol); védett állami piacok biztosítása (pl. hulladékkezelés terén); szociális 

szövetkezés keretrendszere. Kiemelendő, hogy mindkét program prioritása a fenntartható 

fogalakoztatás növelése a fenntartható termelés megteremtése révén. 

Fontos lenne a helyi szervező, integráló erő biztosítása. E téren figyelembe lehetne venni a 

helyi önkormányzatok szerepét, ami kapcsolódást jelenthet az MSZP önkormányzati 

programalkotásához is. Kiss Péter a vitában megfogalmazottak alapján megfontolásra 

ajánlotta, hogy a témát tágabb összefüggéseiben és szélesebb politikai összefüggéseiben 

vitatassuk meg, lehetőségként ajánlotta egy újabb platform-közi tanácskozás megszervezését. 

Az elnökség Kiss Péter javaslatát elfogadva, célul tűzte ki, hogy mielőbb, lehetőleg még 

áprilisban, a Baloldali Tömörülés kezdeményezzen országos tanácskozást az MSZP 

vidékpolitikájának Gőgös Zoltán és Rabi Béla által körvonalazott elképzeléseiről. 


