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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Nógrád megye középső területe, a Középső-Cserhát gazdasági és társadalmi szempontból 
Magyarország egyik legelmaradottabb kisrégiója. Ennek számos oka van, amelyek közül néhány 
fontosabbat az alábbiakban említünk meg: 
- A térség a rossz közlekedés miatt a Kárpát-medence belső perifériája. Ugyan nagyon közel 
fekszik a budapesti városrégióhoz (Budapesti Metropolisz Térség), de a közlekedési infrastruktúra 
fejletlensége miatt hagyományosan periférikus helyzetben van. 
- A helyi és helyzeti energiák kihasználatlanok. A települések nem aknázzák ki a helyi tájban rejlő 
lehetőségeket, erőforrásokat.  
- Az önkormányzatok kevésbé képesek élni a lehetőségeikkel. Önkormányzati együttműködések, 
civil kezdeményezések vannak ugyan, de működésük nem eredményez pl. nagyszámú új 
munkahelyet. Gazdaságösztönző tevékenységük gyenge. 
- Átfogó, egyeztetett és elfogadott térségfejlesztési koncepcióval a kisrégió nem rendelkezik.  
 
Mindezek miatt a fejlesztések nem összehangoltak, a nemzetközi szintű lehetőségek kihasználása 
alacsony. A fejlesztések pályázat-orientáltak, ezért szétaprózottak, külön-külön nehezen fenntarthatók. 
A kedvezőtlen folyamatok egymást erősítve a közép-nógrádi térség társadalmi, gazdasági és 
természeti környezeti degradációját eredményezik. A leszakadás a kedvezőtlen folyamatok miatt 
állandósult, felzárkózás nem indult el az utóbbi 20 évben sem. A terület hagyományosan munkaerő-
kibocsátó régió, az innen elszármazottak jellemzően a budapesti agglomerációba költöznek, és nem 
térnek vissza. 
A közép-nógrádi térség számos – a jelenlegi vidéki Magyarországra általában is jellemző – társadalmi, 
gazdasági, ill. a természeti környezetet érintő gonddal küzd (sérült táj

1
, megélhetési problémák, 

magas munkanélküliség, népességfogyás, elöregedés, stb.), amelyek hosszú távon a gazdag helyi 
kulturális hagyományok leépülésével járnak együtt. 
További, a magyar vidéket általánosan is jellemző probléma a helyi lakosság nagy ellátórendszerektől 
való függése (mind az élelmiszer, mind pedig az energia tekintetében). E probléma szempontjából – 
tekintettel a jelenlegi, illetve közeljövőben várható természeti, illetve társadalmi folyamatokra (éghajlati 
szélsőségek fokozódása, energiaválság, stb.) – alapvető fontosságú, hogy a vidék ismét képessé 
váljon önmaga fenntartására, azaz a helyi közösségek elsősorban a saját helyben rendelkezésre álló 
erőforrásaikra támaszkodjanak.     
 
Az elmúlt évekre nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezőtlen folyamatokban mindaddig nem 
várható komoly változás, amíg egy megalapozott, egyeztetéseken (bevonáson) alapuló, 
integrált tervezési folyamat nem indul el. A kisrégió adottságai (gazdasági, turisztikai adottságok) 
önmagukban ugyanis nem elegendőek ahhoz, hogy a térség egészének felzárkóztatásához 
hozzájáruljanak. Így van ez annak ellenére, hogy a területen nemzetközileg ismert világörökségi 
helyszín (Hollókő), illetve környékén Európa Diplomával kitüntetett lelőhely (Ipolytarnóc) található. 
A cserháti térség elmaradottsága miatt jelentős előrelépés szükséges a helyi, a fenntarthatóságon 
alapuló gazdaságfejlesztés irányába. Olyan tudatos, bevonáson alapuló programot kell elindítani 
a térségben, mint pl. az Ormánság felzárkóztatását célzó Ős-Dráva Program.  
 
A több lábon állás a mai gazdasági helyzetben hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a térség 
életében. Éppen ezért van szükség olyan komplexitásra törekvő térségfejlesztésre, amely a globális 
tendenciák ismeretében, elsősorban a helyi adottságokra és lehetőségekre építve, a hiányosságok 
kiküszöbölésével és a veszélyek kezelésével képes egy reális jövőképet vázolni, és arra alapozottan 
megvalósítható útvonalat kijelölni a települések és a térség egésze számára. 
 
Tudomásul kell venni, hogy a külső (pl. európai uniós) forrásokból megvalósított fejlesztések 
önmagukban nem eredményeznek felzárkózást. A pályázati forrás-bevonás egy lehetőség, de ehhez 
a területnek kiforrott fejlesztési elképzelésekkel, prioritás-sorrenddel, és a fejlesztési szükségletek 
legalább vázlatos költség-haszon elemzésével kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a 
befektető/pályázat-elbíráló lássa az elképzeléseket, azok megalapozottságát, a helyi erőfeszítéseket, 
hálózati működést stb. 
 

                                                      
1 leromlott ökológiai állapotú erdők, felhagyott legelők, intenzív művelésű szántók, valamint a nagy hozamú ártéri 
kaszálók hiánya 
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Mivel az állami-, illetve EU források, támogatások önmagukban a területi konvergenciához kevésnek 
bizonyulnak, ki kell használni a helyi-helyzeti adottságokat, lehetőségeket. A projektek, 
fejlesztések és a települések (térségek) integrációja, összehangolása szükséges. Cél, hogy 
olyan fejlesztés valósuljon meg, amely valóban szükséges.  
 
Az „Élő Cserhát” Integrált Tájrehabilitációs és Térségfejlesztési Stratégia az érintett 24 
település további hanyatlásának megállítása, a hosszú távú, fenntartható jövő biztosítása 
érdekében született. A Stratégia azonban csak az első lépés: ez alapján olyan kiemelt program 
megvalósítására van szükség, ami a jelen Stratégiában meghatározott feladatok végrehajtását 
szolgálja. 
 
A Stratégia lényege – az ökológiai körfolyamatok mintájára működő – helyi gazdasági körfolyamatok 
alapfeltételeinek meghatározása a térségben. A körfolyamat alapja a helyi hagyományokon alapuló 
(de a fenntarthatóságot elősegítő újabb ismereteket is beolvasztó) tájhasználat, amely által 
rehabilitálható, illetve fenntartható a táj szerkezete és sokszínűsége. A hagyományos tájhasználat 
újbóli bevezetése újra élővé varázsolhatja a gazdag helyi kulturális hagyományokat, erősítve a térség 
idegenforgalmi vonzerejét is.     
 A Stratégia tartalmazza a hagyományos tájhasználat során keletkező haszonvételek feldolgozásának 
helyi lehetőségeit (pl. helyi hagyományokon alapuló házi hús-, tejtermék-, zöldség-, gyümölcs- és 
gabonafeldolgozás), ami által egyrészt csökkenthető, illetve megszűntethető a helyi lakosság ilyen 
irányú kiszolgáltatottsága, javulnak a megélhetés feltételei.  
A tájhasználat és a helyi feldolgozás mellett a helyi körfolyamatok harmadik fontos eleme lehet a 
különböző kis helyi energiaellátó-rendszerek kialakítása, amelyek részben, vagy egészben a helyi 
tájgazdálkodás melléktermékeit hasznosíthatnák.   
 
A stratégia átfogó céljai összhangban állnak az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazott térségi fenntarthatóság elvével, illetve céljával, továbbá a készülő Nemzeti 
Vidékstratégia Koncepció – 2020 társadalmi vitára bocsátott változatával, amely az eddigi 
stratégiáktól eltérően egy új – a Cserhát Natúrpark számára is ajánlott – utat jelöl meg a 
vidékfejlesztés számára. 
 
Mindezek alapján, illetve a térségben – részben a jelen stratégiaalkotás során – kialakult 
hálózatok segítségével létrejöhet az „Élő Cserhát” Integrált Tájrehabilitációs és 
Térségfejlesztési Program, amely akár kiemelt kormányzati támogatásra is igényt tarthat. Egy a 
Cserhát Natúrpark által támogatott, integrált, a fenntarthatóságon és a helyi erőforrások jobb 
kihasználásán alapuló program fejlesztési szemlélete segíthet a helyi igényekhez illeszkedő, a 
területben „benne rejlő”, valós lehetőségek kiaknázásában. Amennyiben a Natúrpark képessé 
válik önálló szereplőként részt venni a térség gazdasági, társadalmi és természeti 
folyamatainak alakításában, akkor a területfejlesztésben hazánkban – de egész Európában is – 
szinte egyedülálló módon egy natúrpark által menedzselt komplex térségfejlesztési program 
valósulhat meg, ami a tájrehabilitáción és a tájgazdálkodáson alapuló térségfejlesztés teljes 
vertikumában sikeres lehet. 
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2. A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA 

 
A Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány az AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és 
Beruházási Zrt.-t, bízta meg az „Élő Cserhát” Integrált Tájrehabilitációs és Térségfejlesztési 
Stratégia elkészítésével. Már a kezdetekkor a stratégiaalkotás, és az ennek nyomán létrejövő 
program mögé álltak a térség fontosabb társadalmi és civil szereplői. A tervezési folyamatot, 
valamint a megvalósítandó programot támogatásáról biztosította a térség országgyűlési 
képviselője is. 
Jelen stratégia a Cserhát Natúrpark 22 településére, valamint Debercsényre és Mohorára vonatkozik 
(1. táblázat). A Stratégia által érintett programterület nagysága 397 km

2
. 

 
1. táblázat: Az érintett települések listája 

 Helység Kistérség Megye 

1 Alsótold Pásztói Nógrád 

2 Becske Balassagyarmati Nógrád 

3 Bér Pásztói Nógrád 

4 Bokor Pásztói Nógrád 

5 Buják Pásztói Nógrád 

6 Cserháthaláp Balassagyarmati Nógrád 

7 Cserhátsurány Balassagyarmati Nógrád 

8 Cserhátszentiván Pásztói Nógrád 

9 Debercsény Balassagyarmati Nógrád 

10 Ecseg Pásztói Nógrád 

11 Felsőtold Pásztói Nógrád 

12 Garáb Pásztói Nógrád 

13 Herencsény Balassagyarmati Nógrád 

14 Hollókő Szécsényi Nógrád 

15 Kozárd Pásztói Nógrád 

16 Kutasó Pásztói Nógrád 

17 Magyarnándor Balassagyarmati Nógrád 

18 Mohora Balassagyarmati Nógrád 

19 Nagylóc Szécsényi Nógrád 

20 Nógrádsipek Szécsényi Nógrád 

21 Rimóc Szécsényi Nógrád 

22 Szanda Balassagyarmati Nógrád 

23 Terény Balassagyarmati Nógrád 

24 Varsány Szécsényi Nógrád 

 
A stratégia feltárja és elemzi a térség jelenlegi helyzetét, s mindezek függvényében meghatározza az 
általános- és részcélokat. 
  
Az előkészítés, tervezés fázisában a natúrparkok definiálása és feladatainak vizsgálata után a korábbi 
fejlesztési dokumentumok áttekintése és értékelése, valamint a statisztikai adatok megismerése és a 
társadalmi-gazdasági folyamatok meghatározása történt saját adatgyűjtés, önkormányzati 
adatszolgáltatás, valamint terepbejárás segítségével. 
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A helyi szereplőkkel való egyeztetés a térségfejlesztési stratégia elkészítésének fontos része volt. A 
stratégia megalapozottsága érdekében 2011 tavaszán a települések meghatározó személyiségeivel 
kiscsoportos interjúk készültek.  
 
A stratégiaalkotás segítésére a tervezők egy munkacsoportot hoztak létre, amely egyrészt Cserhát 
Natúrpark által delegált helyi szakértőkből, valamint az Aquaprofit Zrt. munkatársaiból állt össze. A 
munkacsoport egyrészt operatív, programirányító, másrészt munkarészeket jóváhagyó testületként 
működött. A stratégiaalkotás során a munkacsoport tagjai több megbeszélésen vettek részt, amelyek 
a stratégia elkészítésében, kialakításában kulcsfontosságú szerepet töltöttek be (1. ábra). A 
munkacsoport feladata az együttműködés mellett a javaslattétel, a tervezés koordinálása volt. 
  
A találkozókon a stratégia készítésének különböző fázisait vitatták meg a tervezők a munkacsoport 
tagjaival. A problémák rendszerezése, a célok és mintaterületek kijelölése is a közös munkaértekezlet 
keretében történt. 

1. ábra: Képek a munkacsoport megbeszéléseiről 

  
 

  
 
A stratégia a különböző projektek végrehajtásához, illetve mintaterületek kialakításához 
megszerezhető forrásokat is sorra veszi, vizsgálva, hogy milyen pályázati vagy egyéb források állnak 
rendelkezésre jelenleg, illetve milyenekre lehet számítani a jövőben. 
 
A Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány által 2011 májusában szervezett „Éltető és Élhető Vidékek 
Európában” rendezvénysorozatának nyitó Vidékfejlesztési Konferenciáján (Fenntartható 
Vidékfejlesztés – Nemzetközi Konferencia) a stratégiaalkotás folyamatáról, valamint a térség 
helyzetértékelésről a tervező csapat előadást tartott. Ez egyben lehetőséget adott a térség összes 
polgármesterének, hogy megismerjék a stratégia célkitűzéseit (2. ábra). 

2. ábra: Képek a Fenntartható Vidékfejlesztés Nemzetközi Konferenciáról 
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3. HELYZETÉRTÉKELÉS  

A fenntarthatóság kérdései egy változó világban 
 

3.1. BEVEZETÉS 

Napjaink társadalma a közeljövőben talán soha nem tapasztalt nehézségekkel kénytelen 
szembenézni. A jelenleg zajló, illetve a közeljövőben várható események várhatóan alapjaiban 
változtatják majd meg a magyarországi vidék helyzetét is. Kérdés, hogy az előttünk álló változások 
során képes lesz-e a vidék felértékelődni, vagy – kitéve a nagyvilág változásainak – sodródik az 
eseményekkel, és saját jövője egyre kiszámíthatatlanabbá válik. 
Az „Élő Cserhát” Integrált Tájrehabilitációs és Térségfejlesztési Stratégia területét – amely a Cserhát 
Natúrpark falvain túl további két községre (Debercsény és Mohora) terjed ki – a vidéki térségeket 
jellemző általános természeti, társadalmi és gazdasági leépülés jellemzi. Bár a Cserhát több 
tekintetben is jobb helyzetben van, mint több, az ország leghátrányosabb térségeiként számon tartott 
terület (pl. Ormánság, Cserehát), a jelenleg zajló kedvezőtlen folyamatok megfordulása nélkül 
rövid időn belül – akár néhány év alatt is – azokhoz hasonló helyzetbe kerülhet.      
 
A helyzetértékelésnél fontos szempont, hogy a helyi adottságok mellett megvizsgáljuk azokat a „külső” 
adottságokat és folyamatokat, amelyek bizonyos jövőbeli kényszerpályákat határoznak meg. 
Ehhez alaposabban szemügyre kell venni, hogy a vizsgált terület hogyan és mekkora mértékben függ 
szűkebb, illetve tágabb környezetétől. Úgy véljük, hogy a megfelelő fejlesztési koncepció 
elkészítésének egyik fontos alapja a belső helyzetértékelés. Emellett viszont szükség van arra is, hogy 
számoljunk a külső környezetben várható változásokkal. A legtöbb fejlesztési anyag (stratégia, 
koncepció, terv) hibája éppen az, hogy – a hiányos, vagy hibás helyzetértékelés következtében – nem 
számol a természeti, és a társadalmi-gazdasági keretfeltételek lehetséges megváltozásával. 
 
Jelenleg számos olyan globális vagy országos szintű természeti, társadalmi és gazdasági folyamat 
zajlik, amelyek a kisebb területi szintek életét is alapvetően meghatározzák. Minél inkább függ egy 
térség a szűkebb vagy tágabb környezetétől, annál fontosabb a környezet helyzetértékelése.  
A nagyobb (régiós, országos, globális) területi szinteken várható változások alapján érdemes 
meghatározni, hogy milyen mértékben függhet egy térség a külső környezetétől, azaz a 
jövőben mennyire szabad a saját, és mennyire a külső erőforrásokra támaszkodni.   
 
A vizsgált településekről (is) elmondható, hogy amennyiben rövid időn belül nem fordulnak meg a 
jelenlegi folyamatok – akár külső hatásra, akár belső szándékból – a térség olyan helyzetbe 
kerülhet, amelyből saját erejéből hosszú ideig nem lesz képes kiemelkedni.  
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3. ábra: A vizsgált települések elhelyezkedése 

 
Aquaprofit szerkesztés 

 
 
 
 
 

3.2. KÜLSŐ KÖRNYEZET  

A jövőben várható kényszerpályák 
 
 
Napjaink társadalmának olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek mellett jelenlegi megszokott 
életmódja egyre kevésbé tartható fenn. A természeti környezetben, a társadalomban és a 
gazdaságban olyan változások várhatók, amelyek bár globális szintű folyamatok, a kisebb területi 
szintek életét is alapjaiban változtatják majd meg.  
 
A közeljövő kényszerpályáit várhatóan a természetes rendszerek működési zavarai 
(éghajlatváltozás, vízháztartás felborulása, a talajok termőképességének csökkenése, stb.), valamint 
az energiaellátási problémák, illetve azok társadalmi-gazdasági következményei fogják 
leginkább meghatározni.

2
 Ezek globális problémák, de közvetlenül, vagy közvetetten hatnak a kisebb 

térségi szinteken is.  

                                                      
2
 Pontosabban ez a folyamat már ma is zajlik, csak – emberi időérzékünknél és gondolkodásunknál fogva – nem 

veszünk még róla tudomást. Filozófiai – és geológiai! – értelemben persze a Föld permanens változásában 
néhány emberöltő állandónak tűnő természeti-gazdasági keretfeltételei sem standardok persze; ha erről 
hajlandóak vagyunk tudomást venni, az már stratégiai gondolkodásra utal. 
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A napjaink társadalmi-gazdasági rendszerének fenntartását biztosító alapvető erőforrások 
hozzáférhetősége az elkövetkező években, évtizedekben egyre korlátosabbá válik, ami már a 
közeljövőben is várhatóan a nagy ellátórendszerek (víz-, villamos energia, földgáz-, élelmiszerellátás, 
stb.) működési zavarait eredményezi. A települések életképessége a jövőben egyre inkább azon 
múlik, hogy az adott település mennyire képes magát a nagy ellátó rendszerektől 
függetleníteni, illetve mennyire hatékonyan képes szűkebb környezetének erőforrásait 
fenntartható módon – a nagy ellátórendszerek nélkül – hasznosítani. 
 

3.2.1. A természetes rendszerek működési zavarai 

A természetes rendszerek működési zavarai közvetve, vagy közvetlenül gyakorolhatnak hatást a 
Stratégia által érintett területre. Ezek a működési zavarok a társadalom és a természeti környezet 
közötti összhang megbomlásának a következményei (nem megfelelő tájhasználat, élőhelyek 
elpusztítása, ipari szennyezés, stb.), amelyek a természeti környezetben tapasztalható szélsőségek 
növekedését eredményezik. 
A természetes rendszerek működési zavarainak közvetlen hatásaként értékelhetjük az elmúlt évtized 
szélsőséges időjárási helyzeteit (hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, aszályok, hirtelen 
bekövetkező, nagymértékű hőmérsékletváltozás, stb.), illetve ezek következményeit (árvizek, kutak 
kiszáradása), amelyek a vizsgált területen is okoztak problémákat, bár ezek hatása helyi szinten 
egyelőre kezelhető volt. Idetartozó probléma még a talajok termőképességének csökkenése, ami az 
elkövetkező évtizedekben szintén súlyos társadalmi és gazdasági következményekhez vezethet.  
A természetes rendszerek működési zavarai következtében mind globális, mind pedig 
országos szinten egyre komolyabb problémák jelentkeznek az élelmiszertermelés terén. 2010-
ben a világ öt nagy élelmiszertermelő vidékéből négyet komoly természeti katasztrófák sújtottak

3
, 

amely a világ több területén komoly élelmiszerválsághoz vezetett. Hasonló helyzet alakult ki 
Magyarországon is, ahol a rendkívüli csapadékmennyiség okozott problémát, s amelynek hatására 
2011 elején már gabonahiányról beszéltek. Az ilyen, és ehhez hasonló helyzetekben előbb-utóbb csak 
azok a térségek lesznek képesek maguk számára zavartalanul élelmet biztosítani, amelyek vagy elég 
erősek gazdaságilag és fizetni tudnak, vagy pedig képesek saját magukat ellátni.   
A közeljövőben a természetes rendszerek további leépülésére lehet számítani, amely folyamat 
várhatóan a természeti környezetben bekövetkező szélsőséges események számának növekedését 
fogja eredményezni. 
 

3.2.2. Energiaválság 

Napjaink társadalmát egy egyre mélyülő energiaválság sújtja, amelynek következményeként a nagy 
ellátórendszerek működési zavarai várhatók, már a közeljövőben is.  
A globális energiahiány növekedésével az élelmiszertermeléstől és -szállítástól a vízellátáson 
át a háztartások fűtéséig és kivilágításáig, az élet minden területén jelentős ellátási zavarokra 
számíthatunk, amelyeknek természetesen számos további beláthatatlan társadalmi és 
gazdasági következménye lehet. 

                                                      
3
 Oroszország, illetve Ukrajna, Kína, valamint Argentína gabonatermő területein aszály tombolt, Ausztráliában 

rendkívüli árvizek voltak.  
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4. ábra: A világ egy főre jutó energiafogyasztásának várható alakulása 

 
Forrás: Antal Z. L. – Botos B. – Leidinger D., 2009; Duncan R., 1994. alapján 

 
 
A jelenlegi folyamatok arra engednek következtetni, hogy a nagy ellátórendszerek működése a 
jövőben egyre bizonytalanabbá válik. Mindez felértékeli azoknak a közösségeknek a jelentőségét, 
amelyeknek működése kevésbé, vagy egyáltalán nem függ ezektől. Minél bizonytalanabbá válik a 
nagy ellátó rendszerek működése, annál bizonytalanabb lesz az ezek által ellátott társadalom 
megélhetése is. 
  

3.2.3. Gazdasági válság 

A jelenlegi posztfordisa világgazdaság egyre mélyülő válságban van, amely szoros összefüggésben 
áll a már említett két másik válságtünettel. Bár rövid idejű gazdasági fellendülésre még van lehetőség, 
hosszútávon a válság további mélyülése várható. A jelenlegi termelési rend zavartalan működését 
biztosító növekedés éppen a már említett energiaválság következtében nem folytatható hosszú távon, 
s ez végül a jelenlegi gazdasági rendszer teljes összeomlásához vezethet, amelynek egyelőre 
beláthatatlan társadalmi következményei lehetnek. 
A világgazdaság helyzete egyelőre Európa és Magyarország gazdasági helyzetét is alapvetően 
meghatározza. A válság azokat a térségeket sújtja a legkevésbé, amelyek a legkisebb mértékben 
kiszolgáltatottak a jelenlegi globális gazdaságnak.  
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3.3. NAGYTÉRSÉGI POZÍCIÓ 

Meghatározó jelentőségű lehet egy térség életében, hogy mennyire tud bekapcsolódni a nemzetközi 
gazdasági életbe, térségi és települési versenybe. A nemzetközi hálózatokba való integráció 
sikeressége a globális piacgazdaságban a térségi versenyképesség egyik fokmérője. 
A jelen fejlesztési stratégia által érintett terület a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe egyáltalán nem 
integrálódott. Ennek egyik oka, hogy elkerülik a főbb közlekedési útvonalak. Emellett a térségben 
nincs város, nincs olyan ipari vagy szolgáltató központ, amely vonzaná a külföldi tőkét. A nemzetközi 
szinten versenyképes turisztikai kínálat is hiányos, Hollókő mint világörökség a háttérszolgáltatások 
hiánya miatt általában csupán egynapi kirándulások célpontja.  
A térség jelenleg nem rendelkezik olyan erőforrásokkal, amelyek a globális gazdaság 
centrumtérségeihez kapcsolnák. A program által érintett települések közel vannak Budapesthez, 
azonban a megfelelő közlekedési lehetőségek hiánya és a fejletlen gazdaság miatt nem tudják 
kihasználni a főváros közelségéből származó előnyöket. Emellett az országos területi szabályozás is 
érezhetően nem képes érdemben kezelni a Cserhát térségét.

4
 Az alábbi ábrák Budapest tágabb 

városrégiós kapcsolatrendszerét mutatják, ezekből is világosan látszik, hogy a Középső-Cserhát a 
jelentős nemzetközi szereppel bíró Budapest Metropolisz térség határain kívül esik (1., 2. ábra).  

5. ábra: Az „Élő Cserhát” stratégia által érintett terület, mint a nemzetközi és regionális 
növekedési tengelyekhez és pólusokhoz nem kapcsolódó tér 

 
 

 
 

Forrás: A budapesti várostérség struktúraterve, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4
 Szabó T. – Gauder P. – Albel É. (2011): Budapest Metropolisz strukturális átalakítása. Válasz 

Faragó László „Településfejlesztés” című vitairatára. – In: Tér és Társadalom, 25. 1. p. 124.  
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6. ábra: Az „Élő Cserhát” stratégia által érintett terület, mint a Budapest Metropolisz Régión 
kívül eső tér 

 

 
 

Forrás: Budapest Metropolisz területe. Forrás: Studio Metropolitana, 2010 

 
A Középső-Cserhát kedvezőtlen helyzete egyébként nem újkeletű. A térség a regionális és globális 
gazdasági verseny vesztese, évtizedek óta népesség-kibocsátó, elvándorlás által sújtott vidék, amit a 
társadalmi-gazdasági javak folyamatos pusztulása kísér. Fontos megérteni, hogy amennyiben a 
jelenlegi tendenciák folytatódnak, úgy ez a vesztes helyzet a jövőre nézve is konzerválódni, sőt 
romlani fog. A jelenlegi állapotokat ismerve kijelenthetjük, hogy a terület sohasem lesz centrumtérség, 
azonban mostani pozícióján jelentősen javíthat, ha – szakítva az exogén erőforrásokra építő 
területfejlesztési politikával – megfelelő lépéseket tesz a belső energiákra és kohézióra alapozó 
fejlődés irányában. Hangsúlyozzuk, hogy nem szabad kizárólagosan a külső feltételekre, 
körülményekre, folyamatokra, támogatásokra alapozni a felzárkózást, hiszen ez csak tovább erősítené 
a térség már most is nagyon erőteljes kiszolgáltatottságát. Ehelyett a szűkebb térségi integrációra 
érdemes helyezni a hangsúlyt, amely ha sikeres, akkor a jövőben – egészségesebb gazdasági-
társadalmi szerkezet kialakulásának eredményeként - lehetőség lesz szélesebb körű regionális és 
nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítására. Ennek következtében a Középső-Cserhát már nem 
kiszolgáltatott perifériaként, hanem társadalmi-gazdasági értelemben cselekvőképes mikrorégióként, 
önálló szereplőként jelenhet meg a nagytérségi kapcsolatrendszerben. 
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3.4. BELSŐ KÖRNYEZET 

A vizsgált terület természeti, társadalmi és gazdasági viszonyainak bemutatása 

3.4.1. Természeti környezet, tájhasználat 

A Stratégia 24 település – Alsótold, Becske, Bér, Bokor, Buják, Cserháthaláp, Cserhátsurány, 
Cserhátszentiván, Debercsény, Ecseg, Felsőtold, Garáb, Herencsény, Hollókő, Kozárd, Kutasó, 
Magyarnándor, Mohora, Nagylóc, Nógrádsipek, Rimóc, Szanda, Terény, Varsány – közigazgatási 
területét fedi le, amelyek természetföldrajzi szempontból az Északi-középhegység nyugati feléhez 
tartozó Központi-Cserhát és a Terényi-dombság kistájak területéhez tartoznak. A térség északi 
pereme belenyúlik Szécsényi-dombság, déli pereme pedig a Cserhátalja kistájakba.  
 
A tengerszint feletti magasság 150 és 528 méter között alakul. A Központi-Cserhát völgymedencékkel 
tagolt, néhol erősen tagolt alacsony középhegység, északi, déli és nyugati peremét dombsági részek 
alkotják. A vizsgált terület középső részén – a tagoltabb felszín, illetve a nagyobb relatív relieffel 
következtében – gyakoriak a lejtős tömegmozgások és a talajerózió. 
A kistájakat felépítő felszíni, felszín közeli kőzetek nyugatról kelet felé fiatalodnak. A felső-oligocén 
kori homokos és agyagos összleteket kelet felé alsó-miocén kori slír és kavics rétegsorok, majd 
középső-miocén kori andezit fedi, amelyhez telérek kapcsolódnak. A térség legnagyobb andezit 
kőbányája a Szanda-hegyen található. Becske térségében az oligocén korú rétegekben 
kőszéntelepek húzódnak. A keleti részeken az andezitre helyenként mészkő rakódott.   
 
A települések éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma 1900 óra 
körül alakul, amelyből a nyári negyedévre kb. 760 óra jut. Az éves középhőmérséklet 9-9,5°C, a 
tenyészidőszak középhőmérséklete 15,5-16,5°C. A lehulló átlagos csapadék 580 és 630 mm/év, 
amelyből a vegetációs időszakban 340-380 mm hullik. Az elmúlt évtizedben az időjárási szélsőségek 
megnövekedésével a vizsgált területen is előfordultak hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadékok. 
Az ariditási index 1,15 és 1,22 között alakul, azaz a párolgás mértéke meghaladja a lehulló csapadék 
mennyiségét.  
 
A vizsgált terület felszíni és felszín alatti vizekben szegény. A vízfolyásokat patakok képviselik, 
amelyek egy része a Zagyva, egy része pedig az Ipoly vízgyűjtőjéhez tartozik. A patakok vízhozama 
az év nagy részében nem jelentős. Az árvizek többnyire kártétel nélkül és gyorsan futnak le, azonban 
az elmúlt évtizedben – az időjárási szélsőségek növekedésével – az árvizek az épített környezetben is 
okoztak károkat (pl. 2010-ben Cserhátsurányban, Cserhátszentivánon és Herencsényben).  
A térségben kevés a forrás. Ezeket a lakosság egy része használja. Összefüggő talajvíztükör csak a 
mélyebb fekvésű völgyekben, medencékben alakult ki. A talajvíz általában 2-6 méter között, a 
magasabb területeken 10 méter alatt található. Kémiai összetétele alapján főleg a kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos típus jellemző. Általában magas a talajvíz nitrát-tartalma, ezért a 
kutak vize nem mindenhol alkalmas ivóvíznek. A rétegvíz mennyisége – mélyebb rétegek csekély 
víztartó képessége miatt – kevés, a kisszámú artézi kút vízhozama nem jelentős. 
     
A Középső-Cserhát jellemző talajtípusai a különböző fajta barna erdőtalajok és a barnaföldek. A 
mészkővel borított felszíneken helyenként rendzina-, a kisvízfolyások menti völgytalpakon öntéstalajok 
találhatók. A talajadottságok a térség nagy részén elsősorban az erdő és a legelőgazdálkodás 
számára kedvezőek. Szántóföldi művelés szempontjából jelenleg a mélyebb fekvésű területek 
legmegfelelőbbek, bár fontos megjegyezni, hogy ezek nagy része csak a kisvízfolyások szabályozását 
követően vált alkalmassá szántóművelésre. Ugyanakkor a kisvízfolyások szabályozásának egyik 
kedvezőtlen következményeként a legjobb hozamú kaszálók tűntek el a térségből. Mindez 
tájhasználati szempontból jelenleg az egyik fő probléma.  
Míg a mély fekvésű területeken elsősorban a kaszálók eltűnése szempontjából jelent gondot a 
szántóművelés, addig a magasabb fekvésű területeken elsősorban az intenzív talajerózió jelent 
problémát, ami a talajok termőképességének a folyamatos romlásához vezet.  
 
A térség eredeti természetes növénytársulásai közül a gyertyános kocsánytalan tölgyesek, a cseres 
tölgyesek, az északi fekvésű, magasabb térszíneken a bükkösök, továbbá a patakvölgyekben a 
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különböző füzes, égeres ligeterdők jellemzőek. A lejtőket, illetve a hegylábfelszíneket borító 
gyepterületek zömében másodlagos társulásoknak tekinthetők.  
Jelenleg jelentős területeket borítanak akácerdők, illetve ültetvények, valamint igen magas a szántók 
aránya, amelyeken a nagytáblás intenzív művelés jellemző. E folyamat következményeként 
jelentősen romlik az amúgy is gyenge minőségű talajok termőképessége. 
A települések határában, kertek végében található egykori szőlőknek és hagyományos módon művelt 
gyümölcsösöknek ma már csak a töredéke van meg. A régi tájjellegű gyümölcsfák nagy része éppen 
az egykori szőlők területén maradt fenn. Néhány település (pl. Varsány, Magyarnándor, Ecseg) 
határában iparszerűen művelt gyümölcsültetvények találhatók, ezek egy része azonban elöregedett, 
illetve lepusztult. 
A tájhasználat alakulása az elmúlt évszázadban elsősorban a legelők, kaszálók csökkenését és a 
szántók növekedését hozta. Az erdők területe ugyan nem változott jelentősen, ám a minőségük 
(fajgazdagság, ökológiai szolgáltató képesség) romlott, aminek hátterében az „intenzív 
erdőművelésnek” nevezett – valójában rablógazdálkodás jellegű – gazdálkodási mód áll.

5
 Ez a 

gazdálkodási mód az erdők minőségi leromlása mellett, a talaj eróziójához valamint az árvízveszély 
növekedéséhez is jelentős mértékben hozzájárul. A térség jelenlegi erdőgazdálkodását a tarvágásos 
üzemmódok uralják, amelyet erősen ösztönöz a fa erőműben történő elégetése is.  
Korábban fontos tájalkotó tényezők voltak az ún. gyümölcs-hagyásfás legelők. Ezek egy része mára 
vagy szántóvá alakult, vagy – az állattartás visszaszorulása miatt – gazosodik, cserjésedik. A legelők 
jelentős része nincs kihasználva, ugyanakkor ahol folyik legeltetés, ott nem ritka túllegeltetés sem.     
A térségben viszonylag sok a nagyvad, sőt egyes fajok túlszaporodott állománnyal rendelkeznek, az 
apróvad-állomány viszont csekélynek mondható. Az utóbbi években nagymértékben túlszaporodott 
vaddisznó és szarvas súlyos ökológiai és gazdasági (mező- és erdőgazdálkodási) problémákat okoz. 
A hagyományos gazdálkodás utolsó maradványai közé tartozó kisparcellás szántó-, szőlő- és 
gyümölcsös területek felhagyásában jelentős szerepe van a vadkárnak. A vaddisznó kártétele a 
legelőgazdálkodásban is komoly probléma. 
 
A tájhasználat változása kapcsán már említésre került a kisvízfolyások szabályozása, amely az elmúlt 
másfél évszázad során zajlott. A szabályozások következtében az egykor a patakokhoz kapcsolódó 
vizes élőhelyek jelentős része is eltűnt a térségből, s jelenleg már csak kisebb foltokban találhatók 
meg. Tovább ront a helyzeten, hogy a térségben létrehozott kisebb víztározókat, amelyek többnyire 
halastavakként is szolgálnak, sokszor ritka vizes, illetve vízparti élőhelyeken hozták létre. 
 
Összességében megállapítható, hogy a térség jelenlegi tájhasználata nem fenntartható, a táj 
pusztul. Az intenzív szántóföldi művelés folytatásához – ide értve a talajerő utánpótlását is – egyre 
kevesebb erőforrás áll rendelkezésre, egyre drágábban (kezdve a gépek üzemanyagától, a 
műtrágyán és a növényvédő-szereken át, egészen a termőtalajig). A legelők fenntartásához 
szükséges legelő állatállomány vagy hiányzik, vagy túlzottan koncentráltan van jelen. A gyümölcsösök 
elhanyagolásával csökken a régi tájfajták száma, illetve nincs lehetőség újak kialakulására. Az 
„intenzív erdőműveléssel” csökken az erdők ökológiai szolgáltató képessége, amely – az intenzív 
szántóföldi műveléssel együtt – hozzájárul a kistáji vízkörforgás gyengüléséhez, s növeli az időjárás 
és vízháztartás szélsőségeit. 
 
 

3.4.2. Demográfiai helyzet 

A községek népességét az elmúlt két évtizedben folyamatos csökkenés és elöregedés jellemezte, 
amely folyamatok jelenleg is zajlanak. Mindez nagyjából megfelel a jelenlegi magyar vidék népesedési 
folyamatainak. Korszerkezet tekintetében még valamivel jobbnak tekinthető a térség helyzete, mint az 
EU-s átlag, mindez azonban még önmagában egy cseppet sem javít a helyzeten. Különösen nem, ha 
azt is figyelembe vesszük, hogy Magyarországon a népesség kulturális és gazdasági megtartó erejét 
a korábbi történelmi időszakokban mindvégig a falu, illetve a vidék képviselte.  

                                                      
5
 Az erdő – amely egyed feletti szerveződési szintű, önálló entitásnak is tekinthető – a legmagasabb szintű 

társulás, amely amellett, hogy fát biztosít számos olyan ökológiai szolgáltatást nyújt, amelyek kulcsfontosságúak 
egy táj fenntartásában (pl. vízháztartási és időjárási szélsőségek mérséklése, élőhelyek biztosítása, stb.). Ezt az 
erdőgazdaságok többnyire figyelmen kívül hagyják. 
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A népességfogyás hátterében elsősorban a csökkenő születésszám, valamint a születésszámot 
meghaladó halálozás – negatív természetes szaporulat – áll, de a folyamathoz jelentősen hozzájárul 
az elvándorlók magas aránya is.  
 
Demográfiai szempontból vannak ugyan eltérések a települések között, de valamennyiről elmondható, 
hogy a jelenlegi folyamatok kedvezőtlen irányba hatnak.  
 
A 24 község fele 500 fő alatti népességgel rendelkezik, sőt 7 település – Bokor, Cserhátszentiván, 
Debercsény, Felsőtold, Garáb, Kozárd és Kutasó – népessége a 200 főt sem éri el. 
 
A Stratégia településeinek össznépessége az elmúlt két évtizedben folyamatosan csökkent. A 
lakónépesség 1990-ben még 19 343 fő volt, míg 2010-ben már csak 16 574 fő (KSH). Ilyen mértékű 
csökkenés egy 16 ezer fős település esetén is komoly probléma, de különösen jelentős, ha a 16 ezer 
fő sok kis különálló faluban él. 

7. ábra: A lakónépesség számának alakulása, 1990-2010 

 
Forrás: KSH, Helységnévtár 

 
A korösszetétel riasztó. Buják, Ecseg és Mohora kivételével az időskorúak aránya meghaladja a 
gyermek-, illetve fiatalkorúakét. Különösen rossz a helyzet a 200 fő alatti falvakban, ahol Kutasó 
kivételével a 18 év alattiak aránya 10% körüli, vagy az alatti. A kedvezőtlen tendenciát erősíti, hogy az 
időskorú népesség aránya mindenhol növekszik. A vándorlási folyamatok csak néhány esetben 
képesek valamelyest mérsékelni az elöregedést.   
 
Amennyiben a jelenlegi tendencia tovább folytatódik, több település is kihalhat, vagy – amelyek 
jelenleg még viszonylag jobb helyzetben vannak – a kihalás szélére juthatnak. 
  
További nehézséget jelent a cigány népesség arányának a növekedése. A települések között 
jelentős eltérések mutatkoznak e téren. Elsősorban a nagyobb népességű falvakban (Buják, 
Ecseg, Mohora, Nagylóc, Rimóc és Varsány) növekszik gyorsan a cigány lakosság aránya. 
Arányuk a fiatalabb korosztályokban magasabb.  
A cigány népesség növekedése egyrészt a nem cigány lakossághoz képest magasabb természetes 
szaporodás, illetve a környékről, valamint az ország távolabbi részeiből történő beköltözéseknek 
köszönhető.  
A települések vezetői a jövőben a cigány népesség arányának növekedésével számolnak. Látni kell 
azonban, hogy egyes esetekben (Buják, Ecseg, Nagylóc, Rimóc, Mohora) nem pusztán az arány 
növekedéséről van szó, hanem – amennyiben a jelenlegi tendencia nem változik – két évtizeden belül 
a lakosság kicserélődésével lehet számolni. Ez nyilván hatással lesz azon települések népesség-
összetételére is, amelyekben jelenleg egyáltalán nem él cigány kisebbség.  
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Helyenként jelen van még a szlovák nemzetiség is, pl. Béren a lakosság 10, Bokoron 30, Terényben 
50%-a vallja magát szlovák nemzetiségűek. Korábban Ecsegen és Kozárdon is éltek szlovák 
nemzetiségűek, de ők mára elmagyarosodtak. 
 
 

3.4.3. Migráció 

Az térségben az elmúlt évtizedekben az elvándorló népesség aránya meghaladta a bevándorlókét. 
Ugyanakkor az egyes települések,  településcsoportok között az oda-, illetve elvándorlók kora és 
társadalmi helyzete tekintetében eltérések mutatkoznak.  
 
Általános, szinte valamennyi települést érintő problémát jelent a fiatal magyar munkaképes korú 
lakosság elvándorlása. A fiatalok elvándorlásának hátterében elsősorban a munkahelyek hiánya áll, a 
házasság miatti elköltözések csak kisebb mértékben játszanak szerepet. Különösen jellemző az 
elvándorlás a diplomát szerzett fiatalok körében. 
 
Összességében elmondható, hogy az elvándorlók jellemzően a fiatal munkaképes korúak köréből 
kerülnek ki. Teljes családokat csak kisebb részben találunk az elköltözők között, és csupán helyenként 
jellemző egy-egy idős ember, aki – a gyermekekhez vagy unokákhoz költözve – elhagyja a térséget. 

8. ábra: Állandó vándorlás a településeken összesen, 2002-2008 

 
Forrás: KSH, Aquaprofit szerkesztés 

 
Térbeli különbségek elsősorban az odavándorlás tekintetében tapasztalhatók. A települések egy 
részénél az elmúlt néhány évben jellemzővé vált a gyermekes, időnként sokgyermekes értelmiségi 
családok beköltözése, illetve az elszármazottak visszatelepülése elsősorban Budapestről (pl. Bér, 
Bokor, Cserhátszentiván, Hollókő, Kutasó, Szanda, Terény, Varsány). A beköltöző fiatal családok 
mellett néhány település esetében megfigyelhető az idős, nyugdíjas korosztály kitelepülése is 
(Felsőtold, Garáb).   
A falvak egy másik csoportjánál jellemzővé kezd válni a cigány kisebbség betelepülése. Ez 
általában azokon a népesebb községekben jellemző, ahol már eleve számottevő cigány kisebbség él, 
illetve ahol az ingatlanárak alacsonyabbak (Buják, Ecseg, Mohora, Nagylóc, Rimóc). 
Míg a betelepülő cigány családok gyermekei többnyire helyben maradnak, addig az értelmiségi 
családok gyermekeinek helyben maradása kétséges. E folyamat a népesség kicserélődéséhez 
járul hozzá. 
 
A térség munkát vállaló lakosságának túlnyomó része ingázik. Ez az alacsonyabb és a magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkezők esetében egyaránt jellemző. Az ingázás általában napi 
rendszerességgel történik. A vizsgált területről gyakorlatilag minden irányba történik ingázás, a 
kisebb vagy nagyobb központok felé. Az ingázás céltelepülései Aszód, Balassagyarmat, Bercel, 
Budapest, Gödöllő, Hatvan, Pásztó, Rétság, Salgótarján és Szügy.    
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Az ingázók magas arány a (is) jól tükrözi a térség gazdasági kiszolgáltatottságát.   
 
Az iskoláskorú népesség körében is jellemző az ingázás. Míg az általános iskolába járók egy része a 
vizsgált területen belülre ingázik (pl. Hollókő, Cserhátsurány), addig a középiskolába járók mindegyike 
a térségen kívülre.   
 
A falvak több mint felénél jellemző, hogy a lakosság körében vannak külföldön munkát vállalók. 
Ezek egy része sajnos soha nem tér a vissza. 
 
 

3.4.4. Oktatás, nevelés 

A népesség összetételéből fakadóan kevés az oktatási-nevelési intézmény. Óvoda a községek több 
mint a felében működik, de nyolc osztályos általános iskola, mindössze hét helyen, Bujákon, 
Cserhátsurányban, Ecsegen, Magyarnándoron, Nógrádsipeken, Rimócon és Varsányban 
található. Alsó tagozat működik Béren, Hollókőn, Nagylócon és Terényben. 
Az intézmények fennmaradását, illetve működését az önkormányzatok anyagi gondjai mellett a 
népesedési folyamatok is veszélyeztetik. Különösen igaz ez ott, ahol csak alsó tagozat működik.  
Szakmunkásképző, valamint közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nem működik a 
vizsgált területen, de hiányoznak azok a mesteremberek is, akiktől közvetlenül lehetőség lenne 
egy-egy szakma megtanulására. 
 
 

3.4.5. Képzettség, foglalkoztatottság, munkanélküliség 

A lakosság iskolai végzettségét tekintve eltérések mutatkoznak a térség falvai között. Összességében 
elmondható, hogy viszonylag alacsony a lakosság képzettsége. Ennek egyik oka, hogy magas az 
időskorúak aránya, akik körében eleve kevésbé jellemző a magasabb iskolai végzettség, másrészt 
pedig azok a fiatalok, akik magasabb képesítést szereznek, rendszerint elköltöznek a térségből. 
A munkaképes korú lakosság nagy része középfokú vagy szakmunkás végzettséggel rendelkezik.  
Azokban a kis létszámú falvakban, ahol az elmúlt években jellemző volt az értelmiségi családok 
beköltözése, megnőtt a diplomások aránya, azonban ezek nagy része nem helyben dolgozik. 
 
Csak néhány helyen – elsősorban az idegenforgalmi szempontból fontosabb községekben – 
találhatók még hagyományos mesterségeket űző emberek (pl. fazekas, kovácsmester), számuk 
azonban nem jelentős. Emellett néhol az időskorúak között még található egy-két, valamely régi 
mesterséghez értő személy, ezek azonban már nem aktívak.  
 
A térség fő foglalkoztatói az 1990-es éveket megelőző időszakban a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek voltak. Ezek megszűnésével jelentősen visszaesett a helyi foglalkoztatás.  
Jelenleg a vizsgált települések túlnyomó többségénél a legnagyobb foglalkoztatók az 
önkormányzatok. Ezek mellett többnyire csak néhány kis létszámú mezőgazdasági vállalkozás, egy-
két kisipari, illetve fuvarozó cég, valamint kiskereskedelmi vállalkozás működik, mint helyi 
foglalkoztató.  
 
A foglalkoztatottak aránya az egész térségben alacsonynak mondható, míg a munkanélküliek aránya 
magas. 
Az elmúlt években a világgazdasági válság begyűrűzésével a legtöbb településen emelkedett a 
munkanélküliek aránya. Különösen olyan ágazatok, mint pl. az építőipar visszaesése jelent problémát.   
A regisztrált munkanélküliség az ÁFSZ statisztikája szerint a vizsgált területen belül a megyei, illetve 
régiós átlag körüli vagy az alatti. A munkanélküliek tényleges aránya sok község esetében jelentősen 
meghaladja a statisztikai adatokat. A közmunkaprogramban foglalkoztatottak számának csökkentése, 
az elmúlt időszakban szintén a munkanélküliek arányának növekedését okozta. 
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9. ábra: Munkanélküliség, 2010 

 
Forrás: ÁFSZ 

 
A rendszeres szociális segélyben részesülők aránya több mint négyszeresére nőtt az elmúlt 
évtizedben, amely szintén jól tükrözi a térség társadalmi-gazdasági leépülését.  
 
 

3.4.6. Közlekedés, infrastrukturális helyzet 

A térség közlekedés-földrajzi szempontból perifériális helyzetben van, amely a jelenlegi társadalmi-
gazdasági helyzetben kedvezőtlen adottságként értékelhető, s rövidtávon több szempontból is 
hátrányt jelenthet (pl. ingázók munkába jutásának nehézségei, gazdasági jellegű beruházások 
elmaradása, idegenforgalmi adottságok alacsony szintű kihasználtsága, stb.).  
A településen belüli közutak állapota olykor igen rossz minőségű, míg a településeket összekötő 
országutak állapota változó. Egyes útszakaszokon újabban problémát okoz a megnövekedett 
tehergépjármű forgalom. Vasútvonal csak a vizsgált terület nyugati szélét érinti, s forgalmasabb 
közutak is elkerülik a térséget. Az Országos Területrendezési Tervben szerepel a Palócok földje 
kerékpárút, amely az országos kerékpárút törzshálózat részét képezné. Ez Szécsény felől Hollókőt 
érintve Pásztó felé hagyná el a térséget. Ebből ezidáig a Rimóc és Hollókő közötti szakasz valósult 
meg. 
 
A közműellátottság változó. A vezetékes ivóvíz mindenhol megtalálható, ám a víz különböző 
helyekről érkezik. A falvak egy része a vizsgált területen belülről – saját, vagy a környékbeli település 
vízműjétől – jut vezetékes ivóvízhez, egy részük viszont a vizsgált területen kívülről kapja a vizet. 
Több helyen is a Dunából (!) kiemelt vizet fogyasztják (pl. Szanda, Terény, Hollókő, Garáb).  
A falvakban nagyrészt megtalálhatók még az ásott köz-, illetve magán kutak, ezek vize azonban 
csak részben, s csak a települések egy részénél alkalmas ivóvízfogyasztásra. Ahol a kutak vize 
megfelelő (pl. Bér, Bokor, Cserhátszentiván, Szanda, Terény), ott a helyi lakosság egy része 
ivóvízként fogyasztja (megjegyzendő, hogy a kutak vízminősége sok esetben nincs bevizsgálva). Ahol 
a kutak vize nem alkalmas ivásra, ott azt helyenként öntözésre használják.  
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A lakosság egy szűk rétege a környékbeli források vizét issza. 
A települések több mint fele rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, azonban ezekben is csak a 
háztartások egy része kötött rá a rendszerre. Az elvezetésre kerülő szennyvíznek pedig csak egy 
része, és csak mechanikai tisztításon esik át.     
  
A vezetékes gáz valamennyi településre be van vezetve, s a háztartások jelentős része rá is van 
csatlakozva a rendszerre. A legtöbb háztartásban ugyanakkor a gázfűtés mellett megmaradt a korábbi 
fűtési rendszer is (vegyes tüzelésű kazán, cserépkályha), amelyet egyre gyakrabban ismét 
használatba vesznek a helyi lakosok.  
 
Villany minden településen van. Vezetékes, illetve mobil telefonos kapcsolat, valamint az internetes 
elérhetőség lehetőségei mindenhol rendelkezésre állnak. 
 
Helyi, megújuló energiahordozókat hasznosító rendszereket, berendezéseket egyelőre csak 
helyenként, egy-egy háztartás, vagy helyi kisüzem esetében alkalmaznak (napelem, napkollektor).  
 
Az intézményi infrastruktúra – a falvak méretéből adódóan – a legtöbb községben nem teljes körű. A 
vizsgált települések mindegyike külön önkormányzattal rendelkezik (önkormányzat nélküli nagyobb 
különálló egység a Nagylóchoz tartozó Zsunypuszta), ám a legtöbbjük valamely körjegyzőséghez 
tartozik.  
Az oktatási nevelési intézményekről már esett szó. Postahivatal csak a települések felén működik. 
Kisebb vegyesbolt, illetve kocsma a legtöbb településen megtalálható, emellett általános a mozgó 
árusok(hús, pékáru, zöldség, fagyasztott termék)  jelenléte. 
 
 

3.4.7. Helyi gazdaság 

A vizsgált terület gazdasága az elmúlt évtizedekben szinte teljesen leépült. A helyben működő 
vállalkozások aránya alacsony, ráadásul ezek nagy része is legfeljebb néhány főt foglalkoztat. Az 
aktív népesség nagy része ingázik. A falvak jelentős részénél szinte egyáltalán nem beszélhetünk 
helyi gazdaságról.  
Az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és az 
erdőgazdaságok voltak a fő foglalkoztatók. Ipar már ebben az időben sem volt jellemző, viszont már 
ekkor is viszonylag magas volt az ingázók aránya.  
 
A térség mezőgazdasága a korábbi időszakokhoz képest jelentősen visszaesett, bár – mivel sok 
településen egyéb ágazatok egyáltalán nincsenek jelen – még mindig jelentős szereppel rendelkezik. 
A mezőgazdaságon belül jellemző a szántóföldi növénytermesztés, a külterjes állattartás, helyenként 
a méhészet, a gyümölcs-, illetve a gyógynövénytermesztés. 
Kedvezőtlen folyamatként értékelhető a birtokkoncentráció, valamint a vállalkozások gépesítése, 
amelynek következményeként egyre kisebb a mezőgazdasági munkahelyek aránya. Ugyanakkor 
fontos megemlíteni, hogy a mezőgazdaságban dolgozók arányának csökkenése mögött 
hozzáállásbeli okok is húzódnak. Jó példa erre, hogy több településen is mezőgazdasági 
idénymunkákra máshonnan kell munkásokat hozni, mert a helyiek nem hajlandók a kínált napi bérért 
dolgozni. A szegénység ellenére jelentősen lecsökkent, illetve sok helyen megszűnt a háztáji 
gazdálkodás.  
Az elmúlt évtizedekben teljesen megszűnt a lakosság önellátó képessége. A térségben csak a 
töredékét művelik a kerteknek, s a háztáji állattartás is – ahol még megmaradt egyáltalán – nagyrészt 
csak a baromfitartásra szorítkozik. Ahol a baromfitartáson kívül van még valamennyi háztáji állattartás 
– ez általában legfeljebb néhány család településenként – ott juhot, sertést, tehenet és lovat tartanak.  
Azokon a településeken, ahol jelentősebb állatállomány található, ott az állatok túlnyomó része egy-
egy vállalkozás tulajdonában van.  
 
Kisléptékű vagy háztáji gazdaságok köréből mindössze néhány újonnan alakult helyi kezdeményezés 
említhető. Ezeknek azonban – mintaként – a jövőben nagyon fontos szerepük lehet. Mint újonnan 
létrejött helyi kezdeményezést, mindenképpen érdemes megemlíteni a Magyar Ökotársulás 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-t Herencsényből, amely 5 hektáros mintagazdaság 
létrehozását kezdte meg, ahol helyi lakosokat foglalkoztatnak. További pozitív példaként említhető 
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Rimóc, ahol az önkormányzati területeken helyben megtermelt mezőgazdasági termékeket a helyi 
konyhán használják fel.  
A gazdasági helyzet romlásával helyenként megváltozóban van az emberek hozzáállása, és egyesek 
újra belekezdenek a háztáji gazdálkodásba, kertjük művelésébe. 
 
A gazdálkodás szempontjából lényeges szempont a birtokszerkezet. A vizsgált települések jelentős 
részénél megállapítható, hogy a külterületi földterületek jelentős része kevés tulajdonos kezében 
koncentrálódik, akik sok esetben nem is helyiek.  
A magántulajdonban lévő földek egy része osztatlan közös tulajdonban van. A tulajdonosoknak csak 
egy része helybéli. A helyi lakosság nagy részének nincs, vagy alig van magántulajdonban lévő 
földterülete.  Az önkormányzatok tulajdonában lévő földek aránya szintén alacsony (többnyire 
néhány hektár, legfeljebb 20-30 hektár). Több települési önkormányzat egyáltalán nem rendelkezik 
olyan földterülettel, amely alkalmas lehet mezőgazdasági hasznosításra (részletesebb tájékoztatás a 
mellékletekben).    
 
Általában jelentős a nem használt legelők, kaszálók, szántók vagy gyümölcsösök aránya. Ezek 
tulajdonosi viszonyai változók (egy részük egy-egy tulajdonos kezében, egy részük osztatlan közös 
tulajdonban van). Hangsúlyozni kell azonban, hogy a legtöbb településnél – a településvezetők 
álláspontja szerint – amennyiben lenne igény a helyi lakosság részéről a háztáji állattartásra, az 
ahhoz szükséges legelők, kaszálók is biztosíthatók lennének, sok tulajdonos ugyanis szívesen 
odaadná használatra a jelenleg nem használt földjét. Ehhez kapcsolódhatnak a belterületeken 
található, de kihasználatlan hátsókertek.   
 
A gazdálkodáshoz szükséges infrastruktúrát, eszközállományt jelenleg nagyrészt a modern 
mezőgazdasági géppark jelenti. Régi mezőgazdasági eszközök közül csak kevés maradt meg, de 
ezek nagy része is már használaton kívül van, vagy legfeljebb dekorációként szolgál. 
A mezőgazdasági termékek feldolgozása, illetve az élelmiszerkészítésnek hagyományos 
infrastrukturális létesítményei (malmok, kemencék, aszalók, pálinkafőzők, stb.) nagyrészt megszűntek 
a térségben. Helyenként találkozhatunk csak kisebb feldolgozókkal (pl. pálinkafőző Magyarnándoron, 
méhészeti termékek készítése Herencsényben, lekvárfőzés Kozárdon). Ahol található kenyérsütő 
kemence, ott is inkább alkalomszerűen használják, s rendszerint csak idegenforgalmi 
látványosságként van jelen.      
 
A vizsgált területen iparról – leszámítva néhány helyi kisvállalkozást, illetve kézműves vállalkozást – 
nem beszélhetünk. A mezőgazdaság által előállított termékek helyben történő feldolgozása nem 
jellemző, ez alól a már említett pálinkafőzés, illetve méhészeti termékek előállítása, valamint a 
gyógynövények feldolgozása, s egy-két borászati vállalkozás jelent kivételt.  
 
A szolgáltató szektoron belül csak a kiskereskedelem, valamint néhány községben az 
idegenforgalmi szolgáltatások említhetők.  A települések jelentős részén nincsenek piacok, vásárok. 
A helyi termékek értékesítése – ahol egyáltalán van ilyen – nem megoldott. Ugyanakkor kisebb 
falvakban (pl. Kutasó) még működik a lakosság körében a közvetlen csere. 
 
A vizsgált települések egy részén (pl. Hollókő, Terény) jelentősnek mondható az idegenforgalom. A 
térség vonzereje természeti és kulturális értékeiből fakad. Megjegyzendő, hogy a minőségi turizmus 
nem jellemző, helyette inkább a tömegturizmus a meghatározó. Ahol sok a látogató (Hollókő), ott a 
helyi közösség ambivalens érzésekkel áll a turizmushoz. Akinek haszna van belőle, az jónak ítéli, de 
sokakat okkal zavar a nagy tömeg. 
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2. táblázat: Összefoglaló táblázat a turizmusról 

Település  Szlogen Nevezetességek Rendezvények Szálláshely 

Kereskedelmi 
/magánszálláshelyeken 

a vendégek/ 
vendégéjszakák száma 

(KSH, 2009) 

Alsótold 
„Magyarország 

Legerősebb faluja” 

Önkormányzati 
Könyvtár és Kultúrház; 

római katolikus templom 

Toldi-napi 
rendezvények 

turistaszállás 

131 vendég/252 
vendégéj 

22 vendég/22 vendégéj 

Becske „Palócföld kapuja” 

Balás-kúria; 
áthalad az országos 
Kék Túra útvonal; 
buddhista sztúpa; 

Kő-híd 

- nincs - 

Bér „Andezit és termál” 

Nagy-hegy, homorú 
andezit-oszlopok; 

Lázár-kúria; 
evangélikus paplak; 

evangélikus templom; 
népi pincék 

 
gyülekezeti 

ház 

563 vendég/976 
vendégéj 

0 

Bokor 
„A traktorok 

otthona” 

Bokri Sajtüzem; 
Templomrom; 

evangélikus templom 

traktormajális; 
modell autók 

terepversenye 
2 vendégház 

0 

0 

Buják 
"Festőt megihlető 

népviselet" 

bujáki erdészeti 
tanösvény 

bujáki keresztek, bujáki 
vár; 

Kálvária; 
Sasberci kilátó; 

Glatz Oszkár kiállítás; 
Egidius-forrás; 

Homokkőbarlang; 
bujáki babagyűjtemény 

farsang; Március 
15, Anyák napja, 

Gyermeknap, 
Madarak és fák 
napja, Kazinczy 

verseny; 
„Bujáki Vasárnap” 

folklór fesztivál 

Honvédüdülő; 
Vadászház; 

alpesi stílusú 
kastély 

1441 vendég/ 6449 
vendégéj 

335 vendég/795 
vendégéjszaka 

Cserháthaláp 
„Ahol az utak 
egybefutnak” 

római katolikus 
templom; 

Weiss Emil-féle kúria 

Gyermeknap; 
nyugdíjas 
találkozó; 

búcsú; 
falunap szüreti 

felvonulással és 
bállal; 

Karácsonyt váró 
ünnepség; 
húsvéti bál 

nincs - 

Cserhátsurány 
„Kastélyokra néző 

templomok” 

tó; 
Falumúzeum; 

Jánossy kastély; 
Simonyi kastély; 

evangélikus és római 
katolikus templom; 

a Majláth kastély, Sréter 
kiskastély, Lóránt kúria 

Tessedik Napok; 
farsang, búcsú; 
Majális, szüret, 

horgász és duatlon 
verseny; 

falunapok; idősek 
karácsonya 

nincs - 

Cserhátszentiván 
„A Cserhát 

legszebb völgye” 

régi katolikus templom; 
templomtorony; népi 
feszület, tanösvény 

falunap vendégházak 
0 

0 

Debercsény - római katolikus templom  nincs - 

Ecseg 
„Ahol a madarak 

mindig énekelnek” 

Cserkúti-patak völgye; 
Zsunyi-patak völgye; 

ecsegi Várhegy; 
Ecseg-Kozárd közötti 

víztározó tó; 
Parlag (eróziós 

ecsegi karácsony; 
falunap 

Lukáts 
Tanya; 

Jáspis-ház 
0 
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domboldal, legelő) az 
ún. Mészkemencével 

források, patakok; 
szakrális kegyhelyek, 
kápolnák, pincesorok 

Gyenes-féle vízimalom; 
Mindenszentek templom 

26 vendég/ 113 
vendégéj 

Felsőtold 
„Palócföld 

legállhatatosabb 
falva” 

Szent Imre katolikus 
kápolna, késő barokk 

harangtorony 
falunap 

falusi 
vendéglátók 

0 

151 vendég/ 371 
vendégéj 

Garáb 
„A Cserhát 

gyöngyszeme” 
római katolikus templom 

Aranycsengő Kupa 
kerékpárverseny 

vendégház - 

Herencsény „Palócföld lelke” 

Arethusa-forrás, 
Nepomuki Szent János 

szobor,  
római katolikus 

templom, Haraszti 
pusztai templom 

Herencsényi Fonó, 
Vendégváró Kemence 

Palócok Vigyázó 
Keresztje, Szabadidő 

park 

Szent Mihály napi 
búcsú, Hősök 
vasárnapja, 
Herencsényi 

Falunap, Palócok 
Vigyázó Keresztje; 
búcsú, herencsényi 

szüret; 
Márton napi fonó 

Hegyalja 
Vendégház 

Ifjúsági 
szálláshely 

0 

68 vendég/ 168 
vendégéj 

Hollókő 
„A világörökség 

faluja” 

Ófaluja 1987 óta az 
UNESCO 

világörökségeinek 
része; 

Erdészeti kiállítás, 
Postamúzeum, 
Falumúzeum, 
Babamúzeum, 

Szövőház, Tájház, 
fatornyos templom, 

római katolikus templom 

Hollókői Húsvéti 
Fesztivál, Pünkösdi 
Fesztivál, Szüreti 

Fesztivál, 
Borfesztivál; 

Hollókői 
Asszonykórus 

fellépései 

palóc 
üdülőházak 

vendégházak 

1824 vendég/ 3235 
vendégéj 

620 vendég/ 1263 
vendégéj 

Kozárd 
„Az almafák 
tündérkertje” 

Pogányvári kőfejtő, 
Kozárd-patak; 
Hármas-forrás; 

Kozárdi tó (víztározó) 
pincesor, kápolna, 

harangláb 

Kozárdi Almavirág 
fesztivál; 

Magyar Ízek- 
Magyar Színek 

gasztronómiai és 
Gyümölcsfesztivál, 

Gyermek 
Kézműves Tábor, 
Muzsikál az erdő 

koncert, 
barackünnep 

2 vendégház 

0 

223 vendég/ 692 
vendégéj 

Kutasó 
„Ahol a szépre 

szomjazó vándor 
megpihen” 

Szuha-patak; 
evangélikus templom; 
Ezerangyal Lovarda; 

Ferenczy 
fazekasműhely; 

szabadidő centrum; 
millennium park  

falunap, nemzeti 
ünnepek 

Turistaház, 
Vendégház 

0 

10 vendég/ 37 vendégéj 

Magyarnándor 
„A lehetőségek 

otthona” 

Rézparti víztározó; 
Debercsényi-patak 

római katolikus 
templom, 

tájház; 
Nepomuki Szent János 
szobor, Hősök szobra 

Reviczky kastély; 
Mária kápolnácska 

Bearatás ünnep, 
Nándori vásár 

nincs - 

Mohora - 

Mauks Ilona Emlékház 
és emlékpark; 

Tolnay Klári Emlékház; 
Vay-Zichy-kastély; 

Dolinka völgy 

Mikszáth nap nincs - 

Nagylóc 
„A Cserhát 

védelmezője” 

Művelődési Ház; 
római katolikus 

templom; 
szüret 

Napsugár 
vendégház 

0 
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„Várdomb”, „Jézus 
nyoma”, kápolna, a 

homokbánya, halastó, 
Faluház 

50 vendég/ 178 
vendégéj 

Nógrádsipek 
„Tiszta levegő, 

tiszta falu, tiszta 
emberek” 

római katolikus 
templom, Balás kúriák, 

pincesor, pusztavár, 
megbékélés keresztje, 

hősi emlékmű 

falunap 4 vendégház 

86 vendég/ 228 
vendégéjszaka 

26 vendég/ 88 vendégéj 

Rimóc 
„Kodály palóc 

otthona” 

Falumúzeum; 
római katolikus 

templom; 
kápolna; 

Babamúzeum; 
Strahora (Csák Máté) 

vára 

falunap; 
Kisasszonynapi 
búcsú, Hősök 
vasárnapja, 

jótékonysági bál 
betlehemezés, 
Szent Miklós 

ünnepe 

vendégház, 
ifjúsági 
szállás 

0 

Szanda 
„Szűz Mária 
falucskája – 

Palócföld őre” 

Szanda-hegy, Szanda-
patak, szandaváraljai 
Mária-forrás, szandai 

kővár, Árpád-kori 
körtemplom, őskori 
földsánc, Máriácska 

kápolna, népi pincesor, 
Lovas tanya, tájház 

falunap, bor- és 
süteményverseny, 
falufarsang, Kisze-
hordás, szüreti bál; 

Betlehemezés 

szandavári 
diáktábor, 

vendégházak 

1206 vendég/4824 
vendégéj 

0 

Terény 
„A termékenység 

földje” 

római katolikus 
templom, népi építészet, 

Falumúzeum - tájház, 
mesterséges tó, 

szőlősor, Istálló Galéria, 
Orsós magnó Múzeum, 

Gyermekház   

Nemzetiségi Nap, 
Szabadtéri 

Színházi napok, 
Gergely-járás, a 

János-napi 
tűzugrás, szüreti 
felvonulás és bál, 

betlehemezés, 
fogathajtó 

emlékverseny 

vendégházak, 
ifjúsági 
szállás 

180 vendég/ 418 
vendégéj 

110 vendég/220 
vendégéj 

Varsány 
„Honfoglaló 

elődeink faluja” 

római katolikus 
templom;  
Magyarok 

Nagyasszonya kápolna, 
Harmos-Kiss kúria, 

falumúzeum, 
Tábi víztározó-

horgásztó 

Nemzetközi 
Vidékfejlesztési 

Találkozó, Európa 
Nap Ipoly-menti 

kézműves fesztivál, 
„Tájak, ízek, 

kultúrák” Nógrád 
megye Falusi 

Vendéglátóinak 
fesztiválja, 
Muzsikáló 

Templomkerti 
koncert, Palóc 

Szőttes Kulturális 
Napok, ENDURO 
Magyar Bajnoki 

Futam, 
Lepényfesztivál, 

Szent Mihály Napi 
Palóc Búcsú 

vendégházak, 
üdülőházak 

0 

0 

 
 
A jelentősebb turistaforgalmat bonyolító települések rendezvényei hatással vannak a környék  
vendégszámára is, pl. Hollókő nemzetközi hírű rendezvényei idején a közeli falvak szálláshelyei is 
megtelnek.  
 
Megjegyzendő, hogy a hagyományos életforma, valamint a helyi emberek tájhoz való korábbi 
viszonya volt az, amely megteremtette azt a gazdag természeti környezetet és kulturális 
értékeket, amelyek jelenleg a térség idegenforgalmi vonzerejét képezik. Ez az életforma mára 
kiveszett, és amennyiben nem teremtődik – legalább részben – újjá, a térség idegenforgalmi 
vonzereje gyengülni fog, s az idelátogatók száma óhatatlanul visszaesik.  
Az idegenforgalommal kapcsolatban további problémát jelent, hogy az ágazat erősen 
konjunktúrafüggő. Az általános gazdasági helyzet alakulása jelentősen befolyásolja az 
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idegenforgalomból származó bevételeket. A jövőbeli kényszerpályák ismeretében, az ágazat helyzete 
a jövőben várhatóan egyre bizonytalanabbá válik. Esetleg egy-egy speciális ág fellendülésére lehet 
számítani (pl. ökoturizmus, tanulmányutak stb.)    
  
Az önkormányzatok többsége komoly anyagi problémákkal küzd. A központi források az esetek 
jelentős részében a működési költségeket is csak szűkösen fedezik. Az önkormányzatok 
függetlenségét erőteljesen megkérdőjelezi az, hogy anyagi helyzetük, s ezzel egész működésük 
elsősorban a központi kormányzattól függ. Rimóc esetében például az intézmények működtetéséhez 
szükséges pénzügyi forrásoknak csak 10%-a keletkezik helyben.   
Az önkormányzati vállalkozások aránya nem jelentős, s egy részük inkább kényszervállalkozásnak 
tekinthető. Több településen is vendégházat vagy vendégházakat tart fenn az önkormányzat (pl. 
Kutasó, Bokor, Rimóc, Hollókő). Rimócon említésre méltó példa, hogy az önkormányzat 
mezőgazdasági termeléssel is foglalkozik, amely részben a helyi közétkeztetés alapját biztosítja.  
 
A vizsgált települések a Balassagyarmati, a Pásztói és a Szécsényi kistérségekben helyezkednek el.  
A 64/2004. (IV.15.) Kormányrendelet (Kormányrendelet a területfejlesztés kedvezményezett 
térségeinek jegyzékéről) szerint mind a három kistérség szerepel a területfejlesztés szempontjából 
kedvezményezett 95 kistérség jegyzékében, mint társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
kistérség, emellett a Szécsényi kistérség vidékfejlesztési szempontból is kiemelt kistérségnek számít.  
A kormányrendelet szerint, a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem 
tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település listáján szerepel Bér, Bokor, Cserhátsurány, 
Debercsény, Felsőtold és Kutasó. 
A 240/2006 (XI.30.) Kormányrendelet (Kormányrendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről) szerint Bér, Bokor és Cserháthaláp mind társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott települések, mind az országos átlagot legalább 1,75-
szörösen meghaladó munkanélküliségű települések jegyzékében szerepelnek. A rendelet szerint 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott (de az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel nem sújtott) település Ecseg, Herencsény, Kozárd, Nagylóc, 
Nógrádsipek, Terény. 
A rendelet szerint az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel küzdő 
(ám társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból nem elmaradott) települések Alsótold, 
Cserhátsurány, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, Mohora. 
 
 

3.4.8. Közösségi élet 

A vizsgált térség esetében is elmondható – ami a magyarországi vidék túlnyomó részére is igaz – 
hogy a hagyományos falusi közösségek felbomlottak. A korábban jellemzően egy háztartásban 
élő, több generációt magába foglaló nagycsaládos szerkezet mára nagyrészt megszűnt. A születések 
alacsony száma és a fiatalok elvándorlása miatt egyre zsugorodik az átlagos háztartásméret. 
  
A helyi közösségi élet vonatkozásában jelentős eltérések tapasztalhatók. 
 
Közösségi terek (közösségi ház, művelődési ház, klubhelyiségek, sportegyesületek, templom, 
kocsma, stb.) valamelyike mindegyik településen elvileg rendelkezésre áll. Ezek kihasználtsága 
azonban falvanként erősen ingadozik. A közösségi életben való részvétel, a közösségi 
kezdeményezőképesség erősen függ a lakosság összetételétől. Bár jelentős mennyiségű bevándorló 
egyik településen sem volt, a közösségi életben betöltött szerep alapján az egyes településeken 
mégis megfigyelhető némi elkülönülés az őshonos és a betelepülő lakosság között.   
 
A hagyományos életformából való kieséssel megszűnt a gazdag és sokszínű kulturális élet, s 
az ahhoz kapcsolódó események is, amelyek korábban a közösségi munkát és szórakozást szolgálták 
(disznóölések, aratás, fonók, bálok, táncházak, stb.). Ahol ezek nyoma megmaradt, ott is inkább 
idegenforgalmi látványosságot és nem a helyiek kikapcsolódását szolgálja. Ha hétköznapokon már 
nem is, de az ünnepnapok alakalmával a közösségi összetartozás kihangsúlyozására utal néhány 
faluban a helyi népviselet (pl. Rimóc, Varsány, Terény, Hollókő, Herencsény).  
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A közösségi terek közül a legmeghatározóbbak jelenleg a kocsmák. Ezek a felnőtt korú lakosságon 
kívül sok helyen a fiatalok számára is – a sportegyesületek és az utca mellett – az egyetlen tényleges 
találkozási pontot jelentik. Szabadidő eltöltése, szórakozás céljából azonban sok fiatal a környező 
nagyobb helységeket (pl. Szécsény, Pásztó, Balassagyarmat) keresi fel. Több településen is 
problémaként merül fel, hogy a fiatalok számára nem állnak rendelkezésre megfelelő szabadidős 
lehetőségek, s így a korábbiakhoz képest gyakorivá váltak a rongálások, randalírozások.    
 
Közösségi rendezvények közül a falunapok a legjelentősebbek, emellett néhány községben a vallási 
ünnepek említhetők még meg, mint jeles alkalmak a helyi közösség életében.  
 
Korábbi időszakokban meghatározó volt az egyházak közösségformáló szerepe. Mára azonban 
ennek jelentősége csökkent. A templomi szertartásokon egyre kevesebben vesznek részt, és egyre 
inkább csak az idősebb korosztály. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a lakosság egy része – 
több település esetében is – a pap személyétől teszik függővé, hogy eljár-e templomba.   
A népesebb falvakban (Buják, Magyarnándor, Rimóc, Varsány) viszonylag több a templomba járó, 
illetve ezen belül viszonylag magasabb a fiatalok aránya is. A legtöbb településen – elsősorban a 
kisebb falvakban – azonban kevesen, s főleg csak a már említett idősebb korosztály látogatja 
rendszeresen a templomot.  
Az egyes felekezetek közül a legjelentősebb arányt a római katolikusok képviselik. Emellett, főleg a 
szlovák nemzetiségűek körében evangélikusokat, elsősorban a betelepülők között reformátusokat, s 
további kisebb egyházak (baptista egyház, Hit Gyülekezete) híveit találjuk meg.  
A kisebb egyházak közül említésre méltó a baptista egyház szerepe Béren, amely a helyi baptista 
gyülekezeten belül komoly közösségi életet tart fenn.  
A cigány kisebbség a legtöbb faluban nem vesz részt semelyik történelmi egyház életében sem, 
viszont több helyen is (pl. Rimóc, Ecseg) jelenetős közöttük a Hit Gyülekezetéhez tartozók aránya. 
 
A civil szervezetek száma és aktivitása településenként szintén változó. Több faluban is működik 
nagyobb térségre kiterjedő hatáskörű civilszervezet. A legtöbb helyen találunk polgárőr egyesületet, 
emellett hagyományőrző csoportok, népdal- és tánckörök, horgászegyesületek, nyugdíjas klubok 
töltenek be jelentősebb szerepet.  
 
A legtöbb település esetében a lakosság elöregedésével csökken a hagyományokat éltető 
közösségek létszáma is. A civil kezdeményezések kapcsán általában ott nagyobb a kezdeményező 
készség, ahol betelepültek értelmiségiek, azonban ezekben a falvakban is nagyon sok múlik egy-egy 
személyen, ráadásul a beköltözők vállalkozó kedve helyenként irigységet szül a régebb óta itt élők 
körében.   
 
 

3.4.9. Település-szerkezet, épületállomány  

A vizsgált települések szerkezete általában egy- vagy többutcás szalagtelkes jellegű. A kisebb 
lakosságszámmal rendelkezőknél még megvan a hagyományos településszerkezet, azonban a 
nagyobbaknál a régi településrészekhez újabbak épültek, amelyek már többnyire nem követik a 
hagyományos faluszerkezetet. Az épületállomány falvanként erősen változó, hagyományos jellegű 
palóc házak már csak a települések egy részében fordulnak elő nagyobb arányban (pl. Hollókő 
ófalui része, Terény, Cserhátszentiván, Kozárd). A legtöbb helyen stílusában és az építési 
technológiát tekintve is vegyes épületállományról beszélhetünk.  
A hagyományos építésű házak felújításában részben az önkormányzatok, részben pedig a betelepülő 
lakosság működik közre. Elsősorban értelmiségi családok vásárolnak hagyományos építésű házakat, 
amelyeket lakó- vagy hétvégi háznak újítanak fel.     
Mind az idegenforgalom, mind pedig a jobb módú, magasabban kvalifikált beköltözők azokat a 
településeket részesítik előnyben, amelyek egységesebb, hagyományos falusias településképpel 
rendelkeznek.     
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3.5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A térség jelenlegi helyzetének értékelése a jövőbeli kényszerpályák 
ismeretében 
 
A jelenleg zajló folyamatok várható következményei az egyes települések, illetve településcsoportok 
esetében eltérő jövőképet jeleznek előre. Látni kell azonban, hogy bizonyos körülmények az egész 
térséget egyformán fogják érinteni.   
 
A jövőbeli várható kényszerpályák eredménye valószínűleg egy kényszerű lokalizációs folyamat 
lesz, amelyben megnő a helyi természeti és emberi erőforrások szerepe, ugyanakkor lecsökken a 
nagy ellátórendszerek jelentősége. A várható kényszerpályáknak elvileg kisebb mértékben kellene 
befolyásolnia a vidéki térségeket, mint a városiakat. A vizsgált térség azonban – amellett, hogy 
gazdaságilag ki van szolgáltatva a városnak – szinte ugyanúgy függ a nagy 
ellátórendszerektől, mint a városi térségek.  
A helyi társadalom számára szükséges ivóvíz, élelmiszer, valamint a háztartások fűtése – hogy csak a 
legalapvetőbbeket említsük – jelenleg a nagy ellátórendszerek nélkül nem, illetve csak részben, és 
csak a lakosság egy szűk rétege számára lenne megoldható. 
 
A helyzetértékelés szempontjából lényeges kérdés, hogy mihez képest értékelünk. Az értékelést 
meg lehet tenni úgy is, hogy más hasonló szintű térségekhez, vagy nagyobb területi szintekhez 
(régiós, országos EU-s szint) viszonyítunk. Jelen esetben viszont fontosabbnak tartjuk, hogy a vizsgált 
térséget korábbi önmagával hasonlítsuk össze. Ha ugyanis ezt megtesszük, sokkal egyértelműbbé 
válik az elmúlt évtizedekben lezajlott folyamatok negatív iránya.  
 
Ha a vizsgált terület 50-60 évvel ezelőtti állapotát – amikor még többé-kevésbé fennállt a 
hagyományos paraszti életforma és működött a helyi társadalom – összevetjük a jelenlegivel, 
megdöbbentő különbségeket kapunk. 
 
 

3. táblázat: Helyzetkép: 1950-60-as években és 2011-ben 

Helyzetkép, 1950-60-as évek  Helyzetkép, 2011 

A múlt század derekán a települések nagy 
része még nem függött egyik nagy 

ellátórendszertől sem. A villamosenergia-
hálózat már részben ki volt ugyan építve, de 
nem volt nélkülözhetetlen, mint manapság. 

 
Mára nagy ellátórendszerek nélkül 

megáll az élet a falvakban. 

A legeltető állattartás biztosította a táj 
karbantartását, folyamatos megújulását.  

Jelenleg az egykori legelők jelentős 
része gazosodik, cserjésedik, vagy 

beszántásra került. 

A települések nagy többségénél, a legtöbb 
háznál tartottak tehenet és disznót, sok 

helyen juhot is, és természetesen mindenhol 
volt baromfi. A településeknek volt csordája, 

kondája, juhnyája. 

 
Mára a vizsgált térségben a legtöbb 
háztartásban megszűnt a háztáji 

állattartás. 

A kevésbé iparszerű szántóföldi művelés 
energiaigénye a mainak tizenhatoda (!), 
vegyszerigénye pedig negyvennegyede 
(!)volt. Az élelmiszerek lényegesen több 
nyomelemet tartalmaztak, mint jelenleg. A 
kevésbé intenzív művelés következtében a 

talaj nem pusztult olyan gyorsan, mint 
napjainkban. 

 

A szántóföldi művelés energia- és 
vegyszerigénye sokszorosára nőtt  
(az energiaigény 16-szorosára, a 
vegyszerigény 44-szeresére), az 

élelmiszerek nagyságrenddel kevesebb 
nyomelemet tartalmaznak. 
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A hagyományos gyümölcsészet, vegyszerek 
nélkül, a mai fajtaválaszték sokszorosát 

kínálta gyümölcsből. 
 

Ma az iparszerű gyümölcsösökben 
csak néhány fajtát termesztenek (gépi 

erővel és vegyszerekkel), a termés 
minősége a hagyományos 

termesztésből származóhoz képest 
jelentősen romlott. 

A lakosság önellátó volt kenyérből, tejből, 
tejtermékből, húsáruból. A kertek ellátták a 

lakosságot a kellő mennyiségű zöldséggel és 
gyümölccsel. Emellett a legtöbb termékből 

felesleg is keletkezett. 

 

Jelenleg a helyiek nagy része a 
környékbeli nagyobb 

bevásárlóközpontokból, a helyi 
üzletekből, vagy a térségben gyakori 

mozgó boltokból veszi meg a kenyeret, 
húst, tejet, tejterméket, zöldséget és 

gyümölcsöt, a korábbihoz képest sokkal 
rosszabb minőségben. 

A térség amellett, hogy képes volt önmagát 
ellátni egészséges élelmiszerrel és 

megfelelő minőségű ivóvízzel, a környező 
városok számára is termelt. Feleslegét 

jövedelemmé tudta tenni. 

 

Jelenleg a vidék a városi területek 
belső gyarmatává silányult. Az ivóvíz 

és az élelmiszer a nagy 
ellátórendszereken és kereskedelmi 

láncokon keresztül jut el a lakossághoz, 
amelyért cserébe sok esetben máshol 

elvégzett „rabszolgamunkából” 
származó jövedelemmel kell fizetni. 

A ház környéki (később a háztáji) 
gazdálkodás mindenki számára szerény 
megélhetést és értelmes elfoglaltságot 

biztosított. 

 
Jelenleg a térség lakosságának jelentős 
része szociális segélyen tengődik, a 

ház körüli kertek műveletlenek. 

A helyi megélhetés és a maihoz képest 
gazdagnak mondható kulturális élet 

biztosította a közösségek megújulását, a 
fiatalok helyben maradását. 

 
Jelenleg a közösségi élet pangása és 

a fiatalok elvándorlása jellemző. 

A települések népessége növekedett.  Jelenleg települések népessége fogy. 

 
 
Az összehasonlítás nem teljes körű, de mégis jól látszik belőle, hogy milyen irányba tart a térség 
„fejlődése”. Amíg, még 50-60 évvel ezelőtt is képes volt a térség a saját lábán megállni – sőt, amellett, 
hogy magát eltartotta, még a környező városok lakosságának az eltartásában is részt tudott venni – 
addig jelenleg önmagában – a nagy ellátórendszerek nélkül – életképtelen. A térség jelenlegi 
helyzetét alapul véve, a jövőben várható kényszerpályák kialakulásának beláthatatlan 
következményei lehetnek. 
  
A vizsgált térség – függetlenül a jövőben várható kényszerpályáktól – gazdasági 
mélyrepülésben van. Mindez hosszútávon – beavatkozás hiányában, a kényszerpályáktól 
függetlenül is (!) – a terület elnéptelenedéséhez, vagy lakosságcseréjéhez, valamint gazdasági 
kiszolgáltatottságának további növekedéséhez vezethet.  
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3.6. SWOT ANALÍZIS 

4. táblázat: SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

Viszonylag kedvező állapotú természeti 
környezet 
 
Viszonylag gazdag kulturális örökség 
 
Helyi értelmiségi csoportok nyitottsága a jelenlegi 
helyzet javítására 
 
Helyi kezdeményezések a jelenlegi helyzet 
javításáért, illetve a fenntarthatóság 
megteremtésért 

A tájhasználati módok kedvezőtlen aránya 
 
Kedvezőtlen birtokszerkezet, a háztáji állattartás 
romló feltételei 
 
Katasztrofális demográfiai helyzet: csökkenő 
népességszám, elöregedő települések, alacsony 
gyermekvállalási kedv, elvándorlás; felbomlott 
közösségek 
 
Képzetlenség növekvő aránya, morális 
problémák (érdektelenség, cselekvőképtelenség) 
 
Magas munkanélküliség 
 
Munkahelyek hiánya, sok ingázó 
 
Fokozódó szegénység 
 
A hagyományos gazdálkodáshoz és 
tájhasználathoz kapcsolódó ismeretek hiánya  
 
Függés a nagy ellátórendszerektől 

Lehetőségek Veszélyek 
 
Cselekvőképes (elsősorban értelmiségi) 
családok betelepülése 
 
Követhető minták: sikeres helyi vidékfejlesztési 
kezdeményezések az ország más – hasonló 
adottságú – területein  
 
Fokozatosan romló világgazdasági helyzet: a 
nagy ellátórendszerek lassú és fokozatos 
leépülése, amely rákényszeríti a helyi lakosságot 
a változtatásra 
 
A politikai-jogi környezet változása: 
paradigmaváltás a magyar vidékfejlesztési 
politikában  
 

Hátrányos helyzetű közösségek betelepülése az 
ország más térségeiből 
 
Az ország morális helyzetének további romlása, 
a társadalom tömegtájékoztatás általi további 
„elkábítása”  
 
Energiaellátási problémák, illetve azok 
társadalmi-gazdasági következményei 
  
A globális természeti, társadalmi és gazdasági 
helyzet hirtelen romlása – Összeomlás, 
amelyhez nem képes alkalmazkodni a helyi 
társadalom  
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4. CÉLOK, FELADATOK ÉS ESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁSA 

 

4.1. A HELYZETÉRTÉKELÉS KÖVETKEZTETÉSEI  ÉS AZ ÁLTALÁNOS CÉLOK 
MEGHATÁROZÁSA  

A zsákutcában merre van az előre?  
 
A helyzetértékelés alapján megállapítható, hogy a vizsgált terület korábbi önmagához képest

6
 – mind 

természeti, mind pedig társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból – rosszabb helyzetben van, a 
természeti környezet romló állapota, katasztrofális demográfiai helyzet és egy gyönge lábakon álló, és 
szinte alig létező helyi gazdaság jellemzi. Ezek alapján, az elmúlt évtizedekben a térségben lezajlott 
természeti, társadalmi és gazdasági folyamatokat – a munkacsoport tagjaival egyetértésben – 
összességében kedvezőtlennek ítéljük.  
Ha nem következik be változás, és a jelenleg zajló folyamatok tovább folytatódnak, a térség olyan 
helyzetbe kerülhet, ahonnan hosszú távon is rendkívül nehéz lesz kilábalni. Különösen igaz ez, ha 
tekintettel vagyunk a jövőbeli kényszerpályákra.  
A jelenlegi helyzet, illetve a jelenleg zajló folyamatok, valamit a jövőbeli kényszerpályák ismeretében 
kijelenthetjük, hogy az a „fejlődési” pálya, ami a térség mostani állapotához vezetett, egyértelműen 
zsákutca, amelyben meg kell fordulni! Kérdés, hogy a vizsgált falvak önerejükből képesek-e erre a 
fordulatra, illetve hogy milyen külső segítségre számíthatnak? 

 
 

A stratégia általános célja 
 
A helyzetértékelés eredményeiből egyértelműen látszik, hogy nem szabad az eddigiekben követett 
„fejlődési” pályán maradni. Amennyiben a térség korábbi helyzetét jobbnak ítéljük, mint a 
jelenlegit, akkor azoknak a körülményeknek a megteremtésére kell törekedni, amelyek 
korábban megvoltak. Röviden: meg kell fordulni és abba az irányba kell tartani, ami visszavezet 
a gyökerekhez!  
 

 A kényszerpályák ismeretében fontos fejlesztési cél a külső erőforrásfüggés csökkentése 
és a helyben rendelkezésre álló erőforrásokra való támaszkodás. Ha helyi erőforrásokra 
támaszkodunk, csökken a környezet terhelése, továbbá láthatóvá válnak az erőforráskorlátok, 
ami a fenntarthatóság egyik fontos feltétele. A kényszerpályák ismeretében fontos cél, hogy a 
térség legalább az alapvető szükségletek terén önellátó legyen.  

 

 A helyi erőforrásokra abban az esetben támaszkodhatunk hosszú távon, ha a helyi természeti 
környezetünket alkalmassá tesszük arra, hogy folyamatosan megújuljon és a lehető legtöbb 
szolgáltatást nyújtsa. Ezért olyan életközösségek kialakítására van szükség, amelyben a 
táj és a helyi társadalom egymást kölcsönösen erősítik.  

 

 A helyi társadalom megmaradása szempontjából további fontos cél a helyi lakosság helyben 
való boldogulásának biztosítása, valamint a helyi tájat fenntartó hagyományos helyi 
közösségek újraélesztése.  

 

Összefoglalva, a Stratégia átfogó célja a fenntartható helyi társadalom, illetve gazdaság 
megteremtése, amely a helyi táj fenntartható használatán alapszik. Ezáltal válik biztosíthatóvá a 
helyi lakosság, s általa a népesség megtartása. Mindehhez szükséges, hogy csökkenjen a 
külső nagy ellátórendszerektől való függés, s a helyi közösségek élete minél nagyobb 
mértékben a helyben rendelkezésre álló erőforrásokon és a helyi kulturális és gazdasági 
hagyományokon alapuljon. Mindehhez a helyi közösségek részvételére, illetve a közösségek 
talpra állítására van szükség. 

                                                      
6
 Akár a 20. század közepi, akár az 1980-as évek végi állapothoz viszonyítunk.  
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A stratégia átfogó célja összhangban áll az Országos Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott 
térségi fenntarthatóság elvével, illetve céljával, továbbá a készülő Nemzeti Vidékstratégia Koncepció – 
2020 társadalmi vitára bocsátott változatával. Emellett teljes mértékben összeegyeztethető a 
natúrparkok kapcsán megfogalmazott általános célokkal is (1. melléklet).  
 
 

4.2. RÉSZCÉLOK, FELADATOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ JAVASLATOK 

Az általános cél megvalósítása érdekében szükség van részcélok és feladatok, illetve akciók (konkrét 
tevékenységek) meghatározására. Ezen részcélok megvalósulásával, valamint a kapcsolódó 
feladatok megoldásával válik elérhetővé az általános cél. A megfogalmazott részcélok és feladatok, 
akciók (tevékenységek) a Cserhát Natúrpark által delegált munkacsoport tagjai, valamint a megbízott 
külső szakértők által kerültek megvitatásra.  
Fontos látni, hogy az egyes részcélok nem különülnek el egymástól, hanem a legtöbb esetben átfedik 
egymást, egymásra épülnek, egymást kiegészítik, illetve meghatározzák. Egy adott részcél 
teljesülése, nagymértékben hozzájárul más részcélok eléréséhez is.  
Az egyes feladatok végrehajtása során tekintettel kell lenni arra, hogy a hagyományos közösségekben 
a munka, a tanulás és a szórakozás nem vált el élesen egymástól. A gyökerekhez való visszajutást 
segítheti, ha az egyes fejlesztési tevékenységek is képesek egyszerre több célt szolgálni. 
A jövőben – a helyi érintettek bevonásával – meg kell alkotni a Stratégia konszenzuson alapuló 
részletes megvalósíthatósági tanulmányát, amelyben a feladatokhoz, tevékenységekhez konkrét idő- 
és forrástervet kell csatolni. 
A részletes tervezéshez szükség lenne egy további részletes értékleltárra, amelyből megtudható lenne 
milyen helyi értékek lelhetők fel az egyes portákon (pl. milyen mezőgazdasági eszközállománnyal 
rendelkeznek a háztartások, megvannak-e még a gazdasági épületek,, vannak-e, s ha igen milyen 
helyi tájfajta gyümölcsök fordulnak elő a kertekben, stb.). Az értékleltár elkészítésében segíthet az 
előttünk álló népszámlálás, amelynek során a kérdezőbiztosoknak egyébként is fel kell keresni a 
háztartásokat. Ekkor az országosan kötelező kérdések mellett, a rá lehet kérdezni a helyi értékleltár 
szempontjából fontos kérdésekre is. 
 
  

10. ábra: A stratégia átfogó célja és részcéljai 
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1. A helyi táj fenntartható használata, tájrehabilitáció 
A táj adottságaihoz és lehetőségeihez igazodó külterjes gazdálkodás: szántóföldi művelés 
diverzifikálása (többféle gazdálkodási rendszer, kisebb táblaméret és többféle növénykultúra), nagy 
hozamú kaszálórétek visszaállítása (főként patakok árterein) legeltetés, régi szőlők és gyümölcsösök 
felújítása, természetközeli erdőgazdálkodás a folyamatos erdőborítást biztosító üzemmódok 
alkalmazásával, erdősültség növelése, félig erdős tájhasználati formák (pl. fás legelők, legelőerdők) 
kialakítása, faültetések, gyümölcsények

7
 létesítése 

. 
Kapcsolódó feladatok, akciók: 

1.1. A közösségek számára potenciálisan rendelkezésre álló földterületek 
településenkénti, részletes felmérése. Az állattartás feltételeinek 
megvizsgálása (legelők és kaszálók minősége, mennyisége). 
1.2. Pályázati és egyéb rendelkezésre álló forrásokból történő 
állatvásárlások. lehetőleg őshonos állatok kihelyezése a helyi lakosság 
részére. Legeltető állattartás. 
1.3. Növényi szaporítóanyagok kiosztása a lakosság arra érdemes 
részének.   
1.4. Gyümölcsész kalákák keretében a régi gyümölcsösök felmérése, 
felújítása, újak létrehozása. A gyümölcsösök komplex hasznosítása. 
Biológiai növényvédelem (pl. baromfi tartása a gyümölcsösökben). 
1.5. A permakultúra módszereinek alkalmazása és elterjesztése. Kezdetben 
ezt érdemes kis léptékben, a célra kijelölt mintaterületeken végrehajtani. 
1.6. Faültetések, tájtagolás. A szántóföldek, legelők és utak szegélyéhez 
javasoljuk gyümölcsfasorok, mezővédő erdősávok telepítését. A telepítések, 
ültetések közösségépítő szempontból is fontos események lehetnek.  

 
 

2. A természeti környezet várható – már kiküszöbölhetetlen – válaszaira (pl. szélsőséges időjárási 
helyzetek, árvizek) való felkészülés, illetve azok következményeinek kezelése 

A) Árvízvédelem, talajvédelem elsősorban a tájszerkezet és a felszínborítás 
megváltoztatása által (erdősítés, művelési ág váltás) 

2.1. Településen belüli vízelvezető árkok kitisztítása 
2.2. Domboldalak fásítása 
2.3. Lejtős szántóterületek gyepesítése, művelési ág váltása 
2.4. A táj morfológiájához igazodó vésztározók kialakítása 
2.5. A településeken kívüli szakaszokon a kisvízfolyások

8
 rehabilitációja (a 

patakok természetes működésének visszaállítása (vízügyi beavatkozásokkal, 
vagy éppen azok elhagyásával) 

B) Az utóbbi évek árvizei által okozott károk felszámolása, felülvizsgálata 
 

 
3. A helyi közösségek fejlődésének elősegítése, a települések közötti kapcsolat erősítése 
A közösség alapját jelentő közös célok és közös rítusok meghatározása. E két dolog, amely 
közösséggé kovácsolja az embereket. Ehhez szükséges megtudni, hogy mi a célja az egyes 
társadalmi rétegeknek, korcsoportoknak és nemeknek.  
 

A) Közösségi rendezvények szervezése, amelyekben a közös munka és a közös 
kikapcsolódás élménye egyaránt megélhető. Ezeknek az eseményeknek a 
közösségformáló erejük mellett jelentős oktatási-nevelési szerepük is, pl.: 

3.1. Közösségi faültetések, gyümölcsész kalákák szervezése 
3.2. Közösségi kemencék építése, közös kenyérsütések 
3.3. Közös lekvár főzés, aszalás, savanyítás  
3.4. Disznóvágások 

B) Közösségi terek létrehozása, vagy a meglévők fejlesztése 
C) A helyi műveltség, helyi hagyományok megtartása, éltetése  

3.5. Hagyományos ünnepek megtartása 
3.6. Táncházak, bálok szervezése 

                                                      
7
 Olyan erdő vagy ligeterdő, amelyben a gyümölcsfák jelentős arányban vannak jelen 

8
 A vízfolyás fogalmába beleértendő a meder és az ártér is. 
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3.7. Hagyományos viseletek népszerűsítése: pl. a megfelelő alkalmakon a 
településvezetők, illetve a települések meghatározó személyiségei 
megjelenhetnek helyi hagyományos viseletben, iskolai ballagások alkalmával 
a helyi népviseletben jelennek meg a végzős diákok, stb.   

D) Rendszeres találkozók a települések vezetői számára. Minden alkalommal 
más-más helyszínen. 
E) Térségmarketing: a Stratégia megismertetése a településen élőkkel; tájékoztató 
táblák kihelyezése, fórumok tartása stb. 

 
 

4. A helyi lakosság megélhetése érdekében a helyi gazdaság fejlesztése 
Fontos cél a lakosságszám növelésének ösztönzése a meglévő lakosság helyben tartása, amelyhez 
azonban elengedhetetlen a helyi megélhetés feltételeinek biztosítása, egy jól működő helyi gazdaság, 
amely egyébként a közös munka által az egyik fontos alapja a helyi közösség újraépülésének is. „A jól 
működő helyi gazdaság érett helyi közösséget feltételez, és fordítva, az erős helyi gazdaság a helyi 
közösséget is építi.”

9
   

A) Háztáji gazdálkodás és kisüzemi mezőgazdaság a tájgazdálkodás alapelvei 
szerint 

4.1. Állatok és növényi szaporítóanyagok kihelyezése a lakosság körében 
(lehetőség szerint őshonos fajtákból) 
4.2. A hátsókertek, gyümölcsösök komplex hasznosítása, amelynek 
lényege, hogy adott területről egyszerre a lehető legtöbb haszonvétel 
származzon (gyümölcs, legelő állat, méhészeti termékek, zöldségek, gomba, 
tűzifa) 
4.3. Helyi csorda, nyáj kialakítása 

B) Helyi feldolgozás: állandó, vagy mobil kis helyi feldolgozók létesítése 
4.4. Tejfeldolgozás, tejtermékek előállítása 
4.5. Húsfeldolgozás 
4.6. Gyümölcsfeldolgozás: aszalás, lekvár főzés, pálinkafőzés, ivólevek 
gyártása 
4.7. Kis helyi malom, hántoló létrehozása; kenyér, pékáru készítése  

C) Helyi megújuló energiahordozók hasznosítása, helyi közműpótlók kiépítése: a 
lakosság, az önkormányzatok, a vállalkozások energiaszükségletének kielégítése – 
legalább részben – megújuló energiaforrásokból; ivóvíz önellátás; 
energiatakarékossági intézkedések 

4.8. Ivóvíz önellátás esővízből
10

 háztartások és intézmények számára 
egyaránt 
4.9. Helyi kutak tisztítása és hasznosítása 
4.10. Alternatív fűtési és meleg víz előállítási technológiák kiépítése 
háztartások és intézmények szintjén egyaránt  

 napkollektor  

 tömegkályha  

 fagázmotor  

 komposztfűtés  

 kisméretű biogáz üzemek 
4.11. A közvilágítás korlátozása   

D) Belső és külső piacok megteremtése 
4.12. Állatvásárok, helyi termékfesztiválok tartása. A kis népességszám 
miatt érdemes egy-egy településre koncentrálva megtartani ezeket, úgy, hogy 
arról az egész térség lakosságát tájékoztassák. 
4.13. Termelő és értékesítő szövetkezetek létrehozása.  
4.14. Közvetlen kereskedelem kialakítása a helyi termelők és városi 
közösségek között. Ilyen a Magyar Ökotársulás Kft. kezdeményezése 
Herencsényben, amelyet a térség többi településére is ki lehet terjeszteni.   

                                                      
9
 Dr. Czene Zs. – Dr. Ricz J.: Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok; VÁTI, Budapest 

2010, 55. o. 
10

 Lásd a jó példáknál 
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4.15. Helyi termékeket árusító mozgóboltok indítása. Olyan szerződések 
megkötése a már működő mozgó boltosokkal, amelyek garantálják, hogy az 
árusított termékek egy meghatározott része helyi termék (ennek 
természetesen előfeltétele, hogy legyen helyi termék). 
4.16. A csere ösztönzése. Pl. amennyiben valakinek eladó állata, állati vagy 
növényi terméke van, az kerüljön kihirdetésre (akár a települési 
hangosbemondón is, ha van ilyen).     

E) Idegenforgalmi fejlesztések: a hagyományos tájhasználat bemutatásán, az élő 
kulturális hagyományokon és a helyi termékek értékesítésén alapuló turizmus 
erősítése 

 
A jövőben konkrét gazdasági körfolyamatok megtervezésére és kialakítására kell 
összpontosítani, amelyek kezdetben erre kijelölt mintaterületeken jöhetnek létre, s idővel az 
egész térségre kiterjeszthetővé válhatnak. A körfolyamatok megtervezéséhez külső és helyi 
szakértőkből álló szakmai műhely kialakítására van szükség.   

 
 

5. Megélhetési perspektívák kialakítása a szegény népesség számára, különös tekintettel a 
cigány lakosságra, a helyi szociális segélyezés átalakítása  

A) Helyi képzések, kampányok 
5.1. Kis beruházás- és energiaigényű tevékenységek oktatása, pl.: 
kaszálás, metszés, kertészkedés, stb. 

B) Bevonás a közösségi tervezésbe 
C) Értelmes elfoglaltság, teremtő munka biztosítása 

5.2. Saját lakókörnyezet rendbehozatala közmunkaprogram keretében 
5.3. Az energiaigényes motoros kaszálás helyett kézi kaszálás, vagy 
legeltetés

11
 

D) A szociális segély részben helyi termékekben való kiadása 
 

6. Oktatás, nevelés, szemléletformálás valamennyi korosztály és valamennyi társadalmi réteg 
számára  

A) A helyi hagyományok és a fenntarthatóság kérdéskörének oktatása  
6.1. A fenntarthatóság beépítése a helyi oktatás és nevelés rendszerébe 
6.2. Ismeretterjesztő előadások, előadássorozatok szervezése (pl. 
Hazatalálás előadássorozat a MAG szervezésében) 
6.3. A helyi népzenei és néptánc kincs oktatása az óvodákban és 
iskolákban. Iskolai ünnepségek alkalmával a helyi viseletek ösztönzése 

B) Gazdálkodási ismeretek tanítása az óvodákban, iskolákban, gazdakörökben 
tanfolyamokon  

6.4. Óvoda és iskolakertek, közösségi kertek 
6.5. Hagyományos és új módszerek bemutatása (tájgazdálkodás, 
permakultúra, stb.) 

C) A térségen belül és térségen kívül felhalmozódott gazdálkodási tapasztalatok 
megismertetése a településvezetőkkel és a helyi lakosokkal 

6.6. Tanulmányutak, találkozók szervezése 
D) Speciális képzések a cigány közösségek számára 
E) Minták, jó példák bemutatása egyéni, családi és települési szinten. Különösen 
hatásos, ha a települések meghatározó személyiségei járnak elől jó példával (pl. 
polgármester, pap, köztiszteletben álló személyek)   

6.7. Hagyományos életmód, hagyományőrzés 
6.8. Mintakertek 
6.9. Mintagazdaságok  

 
 
 

 

                                                      
11

 Az árokpartok, és a füves közterületek rendben tartásának leghatékonyabb módja lehetne a legeltetés. Az 
állatok helyben tartása pányvával vagy villanypásztorral oldható meg. A legelő állat a gyepterületek 
karbantartásán túl további szolgáltatásokat is nyújt (tej, hús).   
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5. táblázat: A Stratégia részcéljainak, feladatainak és legfontosabb akcióinak 
meghatározása 

Részcél Feladatok Akciók 

1. A helyi táj 
fenntartható használata, 

tájrehabilitáció 

A táj adottságaihoz és 
lehetőségeihez 

igazodó külterjes 
gazdálkodás: 

szántóföldi művelés 
diverzifikálása, nagy 
hozamú kaszálórétek 

visszaállítása, 
legeltetés, régi szőlők 

és gyümölcsösök 
felújítása, 

természetközeli 
erdőgazdálkodás, 

faültetések, 
gyümölcsények 

létesítése 

1.1. A földterületek településenkénti, részletes felmérése, az 
állattartás feltételeinek megvizsgálása. 

 
1.2. Állatvásárlások, kihelyezések, legeltető állattartás 

 
1.3. Növényi szaporítóanyagok kiosztása 

 
1.4. Régi gyümölcsösök felmérése, felújítása, újak létrehozása. 

A gyümölcsösök komplex hasznosítása. 
 

1.5. A permakultúra módszereinek alkalmazása és 
elterjesztése. 

 
1.6. Faültetések, tájtagolás, mezővédő erdősávok telepítése 

2. Természeti környezet 
változásaira való 

felkészülés 

A) Árvízvédelem, 
talajvédelem 

 
B) Árvízkárok 
felszámolása 

2.1. Vízelvezető árkok kitisztítása 
 

2.2. Domboldalak fásítása 
 

2.3. Lejtős szántóterületek gyepesítése, művelési ág váltása 
 

2.4. A táj morfológiájához igazodó vésztározók kialakítása 
 

2.5. A patakok természetes működésének visszaállítása 
(vízügyi beavatkozásokkal, vagy éppen azok elhagyásával) 

 

3. A helyi közösségek 
fejlődésének 
elősegítése, a 

települések közötti 
kapcsolat erősítése 

A) Közösségi 
rendezvények szervezése 

 
B) Közösségi terek 

létrehozása 
 

C) A helyi műveltség, 
helyi hagyományok 

megtartása 
 

D) Rendszeres találkozók 
a települések vezetői 

számára. 
 

E) Térségmarketing 

3.1. Közösségi faültetések, gyümölcsész kalákák szervezése 
 

3.2. Közösségi kemencék építése, közös kenyérsütések 
 

3.3. Közös lekvár főzés, aszalás, savanyítás 
 

3.4. Disznóvágások 
 

3.5. Hagyományos ünnepek megtartása 
 

3.6. Táncházak, bálok szervezése 
 

3.7. Hagyományos viseletek népszerűsítése 

4. A helyi lakosság 
megélhetése érdekében 

a helyi gazdaság 
fejlesztése 

A) Háztáji gazdálkodás és 
kisüzemi mezőgazdaság 

 
B) Helyi feldolgozás 

 
C) Helyi megújuló 
energiahordozók 

hasznosítása, helyi 
közműpótlók kiépítése 

 
D) Belső és külső piacok 

megteremtése 
 

E) Idegenforgalmi 
fejlesztések 

 

4.1. Állatok és növényi szaporítóanyagok kihelyezése 
 

4.2. A hátsókertek, gyümölcsösök komplex hasznosítása 
 

4.3. Helyi csorda, nyáj 
 

4.4. Tejfeldolgozás, tejtermékek előállítása 
 

4.5. Húsfeldolgozás 
 

4.6. Gyümölcsfeldolgozás 
 

4.7. Kis helyi malom, hántoló létrehozása 
 

4.8. Ivóvíz önellátás esővízből 
 

4.9. Helyi kutak tisztítása és hasznosítása 
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4.10. Alternatív fűtési és meleg víz előállítási technológiák 
kiépítése 

 
4.11. A közvilágítás korlátozása 

 
4.12. Állatvásárok, helyi termékfesztiválok tartása 

 
4.13. Termelő és értékesítő szövetkezetek létrehozása 

 
4.14. Közvetlen kereskedelem kialakítása 

 
4.15. Helyi termékeket árusító mozgóboltok indítása 

 
4.16. A helyi csere ösztönzése 

5. Megélhetési 
perspektívák kialakítása 

a szegény népesség 
számára, különös 

tekintettel a cigány 
lakosságra, a helyi 

szociális segélyezés 
átalakítása 

A) Helyi képzések, 
kampányok 

 
B) Bevonás a közösségi 

tervezésbe 
 

C) Értelmes elfoglaltság, 
teremtő munka 

biztosítása 
 

D) A szociális segély 
részben helyi 

termékekben való 
kiadása 

5.1. Kis beruházás- és energiaigényű tevékenységek oktatása 
 

5.2. Saját lakókörnyezet rendbehozatala közmunkaprogram 
keretében 

 
5.3. Kézi kaszálás, vagy legeltetés 

 

6. Oktatás, nevelés, 
szemléletformálás 

valamennyi korosztály 
és valamennyi 

társadalmi réteg 
számára 

 

A) A helyi hagyományok 
és a fenntarthatóság 

kérdéskörének oktatása 
 

B) Gazdálkodási 
ismeretek tanítása 

 
C) A térségen belül és 

térségen kívül 
felhalmozódott 
gazdálkodási 
tapasztalatok 

megismertetése a 
településvezetőkkel és a 

helyi lakosokkal 
 

D) Speciális képzések a 
cigány közösségek 

számára 
 

E) Minták, jó példák 
bemutatása egyéni, 
családi és települési 

szinten 

6.1. A fenntarthatóság beeépítése a helyi oktatás és nevelés 
rendszerébe 

 
6.2. Ismeretterjesztő előadások szervezése 

 
6.3. A helyi népzenei és néptánc kincs oktatása az óvodákban 

és iskolákban 
 

6.4. Óvoda és iskolakertek 
 

6.5. Hagyományos és új módszerek bemutatása 
 

6.6. tanulmányutak, találkozók szervezése 
 

6.7. Hagyományos életmód, hagyományőrzés 
 

6.8. Mintakertek 
 

6.9. Mintagazdaságok 

 
 
 

A kitűzött célok realitása 

 
Az általános cél eléréséhez szükség van az egyes részcélokra. Látni kell viszont, hogy az egyes 
részcélok a jelenlegi társadalmi-gazdasági szerkezetben csak részben teljesíthetők, azok 
maradéktalan teljesülése akadályokba ütközik. Különösen igaz ez a tájhasználat és a helyi gazdaság 
fejlesztése, valamint közösségfejlesztés terén. 
Például, a táj adottságaihoz igazodó gazdálkodás kialakulását az erdőgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályok és a jelenlegi mezőgazdasági támogatási rendszer egyaránt korlátozzák. Ezek ugyanis 
olyan gazdálkodási módokra ösztönzik a gazdálkodókat, amelyek a táj erőforrásainak az 
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elfogyasztásán alapulnak. A háztáji gazdálkodás kialakítása szempontjából komoly korlátot jelent a 
birtokszerkezet, amely egyrészt szintén az iparszerű módszerekre kényszeríti a gazdálkodót 
(legalábbis a növénytermesztés terén mindenképpen), másrészt csak kevés szereplő számára biztosít 
lehetőséget gazdálkodásra.  
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy bár egyik település sem rendelkezik jelentős önkormányzati 
földterülettel, a legtöbb helyen mégis lehetőség lenne a közösségi földhasználatra. Az érintett falvak 
nagy részében ugyanis megtalálhatók olyan földterületek, amelyeket nem használnak, de a 
tulajdonosok hozzájárulnának azok használatához. A továbbtervezés részeként szükségesnek 
tartjuk valamennyi olyan földterület részletes felmérését (az önkormányzati és a magán 
tulajdonban lévőket egyaránt), amelyek a jövőben a helyi közösségek rendelkezésére állhatnak. 
A tájhasználat megváltozását segítheti elő hosszabb távon az energiaválság elmélyülése. Az 
energiahordozók hiánya ugyanis előbb-utóbb az iparszerű módszerek háttérbe szorulásához fog 
vezetni. Ezzel egyetemben jelentős mértékben csökkeni fog az egy gazdálkodó által megművelhető, 
illetve használható területek aránya, így a lakosság azon része is hozzájuthat termőterületekhez, akik 
addig nem rendelkeztek azzal. 
A tájhoz igazodó mező- és erdőgazdaság kialakulását nagyban segítené egy olyan ösztönzőrendszer 
kialakítása, illetve alkalmazása, amely a jelenlegi iparszerű tájhasználat helyett, a tájgazdálkodás 
elveinek megfelelő módszereket támogatja. Mindehhez egy markáns paradigmaváltásra van szükség 
a vidék-, illetve agrárpolitikában, melyre – bár az ellenérdekeltek jelentős lobbyerővel rendelkeznek – 
mutatkozik szándék. 
 
A háztáji gazdálkodás újbóli fellendüléséhez szükség van a megfelelő értékesítési lehetőségek 
megteremtésére (is), a jelenleg általános szemléletmód alapján ugyanis pusztán az önellátás végett 
csak a lakosság nagyon kis töredékét lehetne rávenni a gazdálkodásra (a megfelelő értékesítési 
csatornák ugyanakkor az önellátásra törekvők esetében is lehetővé teszik, hogy feleslegüket 
értékesítsék, illetve olyanhoz jussanak hozzá, amiből hiányt szenvednek). Az értékesítés történhet a 
helyi és a külső (a térségen kívüli) piacokra is, mindkettőnek megvan a realitása.  
A helyben való értékesítést elősegítheti piacok, vásárok, helyi termékfesztiválok szervezése. Az 
ilyen rendezvényeket a viszonylag nagyobb településeken érdemes megszervezni (ahol nagyobb a 
kereslet), egyszerre több – egymás szomszédságában fekvő – településsel közösen. Piacok, illetve 
vásárok szervezése különösen sikeres lehet a jelentősebb idegenforgalommal rendelkező települések 
esetében (pl. Hollókő). Itt, a piacok, vásárok szervezése mellett fontos szempontnak kell lennie, hogy 
a térségbe látogató turisták ellátása lehetőleg helyi termékekből történjen (pl. egy házi disznótor 
esetében helyben felnevelt disznó kerüljön levágásra; helyben készített tejtermék, helyben termelt 
gyümölcs, stb. kerüljön a vendég asztalára).  
A helyi értékesítés további módja a közvetlen kereskedelem, vagy csere, amelyet nagyban segíthet 
a földrajzi közelség, valamint a közvetlen ismeretség. A helyiek közötti közvetlen kereskedelmet és 
cserét erősíthetik maguk az önkormányzatok, vagy egy általuk megbízott személy vagy szervezet is. 
Például egy, vagy több településen közösen létrehozható egy adatbázist, amelyben nyilvántartják a 
helyi keresletet és kínálatot, illetve segítik ezeket összehozni egymással. A helyi cserét, s általa a helyi 
termelést ösztönözheti cserekörök, vagy különböző pénzhelyettesítők bevezetése (bővebben a 
„Jó példák” résznél). 
A helyi termékek értékesítésének egy további lehetősége lehet a mozgóárusokkal való szerződések 
módosítása. A mennyiben van megfelelő helyi termék, a mozgóboltosokat lehetne kötelezni rá, hogy 
ezeket vegyék be a kínálatukba.             
A külső (térségen kívüli) piacokon való értékesítés is történhet a közvetlen értékesítés (termelőtől 
közvetlenül a fogyasztónak) megszervezésével, amelyben a helyi termelők városban élő 
családokkal, közösségekkel szerződnek le. További lehetőség termelő és értékesítő szövetkezetek 
létrehozása, amelyekben helyi termelők közösen viszik el termékeiket a városi piacokra. A helyi 
termékek külső piacokon való értékesítésében nagy segítséget nyújthat különböző adatbázisok, illetve 
levelezőlisták létrehozása a világhálón (pl. 2009-ben több börzsönyi málnatermelő is egy ilyen 
levelezőlistának köszönhette, hogy a megtermelt málnáját egyáltalán értékesíteni tudta

12
). 

 

                                                      
12

 A felvásárlási árak olyan alacsonyak voltak, hogy leszedni sem érte meg a gyümölcsöt. A kialakult helyzetről, 
egy a Magyarok Szövetsége szervezet által létrehozott levelezőlistán keresztül számos, az ország különböző 
pontjain élő közösség értesült. A levelezőlista tagjai közül sokan jelentkeztek vásárlási szándékkal. Az eredmény 
az lett, hogy a málna országszerte értékesítésre került. A vevők jóval a piaci ár alatt juthattak hozzá a 
gyümölcshöz, ugyanakkor a termelők is a jóval a felvásárlási ár felett tudták értékesíteni.   
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A közösségek fejlődését – akárcsak a háztáji gazdálkodás megteremtését – számos külső tényező 
nehezíti. Ilyen tényező például a tömegtájékoztatás, amely a kor üzeneteivel olyan értékrendet 
közvetít az emberek felé, amelyben a hagyományos közösségi értékek (pl. család szentsége) 
lejáratásra kerülnek. Az ilyen külső hatások jelentős sérüléseket képesek okozni a helyi közösségek 
értékrendjében, amely aztán komoly hatást gyakorol az életmódra is. E téren szintén fordulatot hozhat 
az erőforrásválság mélyülése (a tömegtájékoztatás szintén nagy ellátórendszereken keresztül valósul 
meg, amelyek csak megfelelő energia rendelkezésre-állása esetén képesek működni). A külső 
erőforrásokhoz való hozzáférhetőség csökkenése – jó esetben – a helyi összefogást erősítheti.   
 
Lényeges szempont, hogy a kitűzött célok megvalósulására nem szabad addig várni, míg a külső 
körülmények végletes leromlása újabb kényszerpályára helyezi a térséget. Végső soron ennek 
elkerülése érdekében született a jelen stratégia, amely – politikai adaptáció és kormányzati 
háttértámogatás esetén – az érintett településeket hozzásegítheti ahhoz, hogy elkerüljék a totális 
társadalmi-gazdasági degradációt. A döntéshozóknak tekintettel kell lenni arra, hogy a 
legsúlyosabb depresszióba süllyedt térségek „rehabilitálása” (pl. Cserehát, Ormánság) jóval 
többe kerül, mint a még létező hálózatokkal, társadalmi-gazdasági kötőszövettel rendelkező, 
ugyanakkor a teljes lecsúszás előtt álló térségek utolsó pillanatban történő felkarolása. Ezért 
bízhatunk abban, hogy az Élő-Cserhát Integrált Tájrehabilitációs és Térségfejlesztési Stratégia 
egyes pontjai – mint a fuldoklónak nyújtott utolsó mentőöv – megvalósulhatnak, mielőtt a 
helyzet teljesen visszafordíthatatlanná válik.  Jelen stratégia kidolgozása a helyiekkel együtt 
velük egyeztetve és együtt gondolkodva történt meg – ez az utolsó szalmaszál, amibe még 
lehet, sőt kell is kapaszkodni a programok megvalósítása során. 
 
A stratégiában megfogalmazott célok teljesülésének alapja, hogy a térség települései is 
elfogadják azokat. A stratégia megvalósulásának egy fontos feltétele, hogy az érintett falvak 
településfejlesztési koncepciói, rendezési tervei jelen stratégiával összehangolásra kerüljenek 
(pl. a rendezési tervekben legyen hely biztosítva az iskolakert, közlegelő számára; a fejlesztési célok 
kapcsolódjanak a jelen stratégiában megfogalmazottakhoz, stb.). 
Mindehhez szükséges, hogy az érintett falvak vezetői, képviselői megismerhessék a stratégia 
tartalmát, s az azzal kapcsolatos részletekről – pl. egy fórumsorozat keretében – bővebb tájékoztatást 
kapjanak.   
 
 
 

4.3. A CÉLOK ELÉRÉSÉT ELŐSEGÍTŐ MÓDSZEREK, SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI 
FORRÁSOK  

A célok megvalósításának általános módszertani kérdései  
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban a fenntartható térségfejlődésre vonatkozó átfogó célokra 
vonatkozóan a következő megfogalmazással találkozhatunk: „…Az erőforrások fenntartható 
használatát biztosító fejlesztéspolitika megvalósítása: A területfejlesztési  tevékenység a társadalmi 
jólét biztosítása érdekében nem hagyhatja figyelmen kívül az erőforrások magas szintű védelmét és 
ezek megújuló képességére épülő, hosszú távú használatának biztosítását. Az egyes térségek 
adottságainak megfelelően biztosítani szükséges az erőforrásokhoz való méltányos és a jövő 
generációk érdekét is tekintetbe vevő hozzáférést úgy, hogy az ne veszélyeztesse a rendelkezésre 
álló erőforrások természetes megújulását és a környezet, illetve a környezeti elemek minőségét (…)”. 
Mindezen célok sok esetben ütköznek a jelenleg uralkodó – a társadalom működését erősen 
befolyásoló – közgazdasági rendszer logikájával. E logika szerint ugyanis a cél az erőforrások minél 
gyorsabb elfogyasztása.   
A kitűzött célok maradéktalan megvalósulásának számos korlátja van, amely korlátok nagy része a 
jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszerből fakadnak. Éppen ezért olyan új, innovatív eszközökre, 
megoldásokra van szükség, amelyek képesek megnyitni a rendszer kiskapuit.  
Gyakran kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor egy-egy település törekvése valamilyen országos 
érdeket sért, vagy országos jogszabályba ütközik. Ezekben az esetekben az adott törekvés 
megvalósulása jelentősen függ a település érdekérvényesítő képességétől. Az érdekérvényesítő 
képességet nagyban erősítheti, ha a települések nem külön-külön, hanem együtt lépnek fel adott cél 
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elérése érdekében. Egy település nehezen tud változásokat kikényszeríteni az országos szinttől, 
viszont egy 24 települést magába foglaló térségnek már nagyobb az esélye. 
 
További szempont, hogy bár a távlati célok eléréséhez nem szükséges látni valamennyi odavezető 
lépést (sokszor nem is lehet), viszont az iránytól nem szabad eltérni. Indulásnál azonban nagyon 
fontos, hogy az első néhány lépésnek olyat tűzzünk ki, amely reális és viszonylag könnyen 
teljesíthető, s az egyes lépéseket mindig a fennálló körülményekre tekintettel kell megtervezni. 
 
Annak érdekében, hogy a kitűzött célok a térség egészében megvalósulhassanak, érdemes 
mintaterületeket, illetve mintaprogramokat megalkotni. Ezek segíthetnek a célkitűzések 
eléréséhez szükséges eszközök és módszerek, valamint az eredmények bemutatásában, továbbá a 
mintaterületek és mintaprogramok pozitív követendő példává válhatnak a helyi lakosság számára. A 
mintaterület lényege, hogy a célok megvalósítása először kicsiben – egy szűkebb területen belül – 
valósuljon meg. Ez alapján – a mintaterület tapasztalatait felhasználva – lehet a fejlesztéseket a 
terület egészére kiterjeszteni, illetve megfelelő minták esetében a jó példák terjedhetnek maguktól is.   
Ezen túlmenően fontos, hogy a helyi elöljárók, döntéshozók jó példát mutassanak.  
 
A mintaprogramokban olyan szervezetek, illetve csoportok, vagy személyek vegyenek részt, akik adott 
helyen meghatározó közösségi szereppel rendelkeznek (önkormányzatok, helyi civilszervezetek, 
egyházak, helyben élő családok). 
 
 „A hazai területfejlesztési gyakorlatban többnyire a külső erőforrásokra erősen támaszkodó 
fejlesztések kerültek előtérbe. Mára bebizonyosodott, hogy a létező problémákra nem lehet tartós, 
fenntartható megoldást találni tisztán külső erőforrások felhasználásával.” 

13
 E megállapítás különösen 

igaz az emberi erőforrások szempontjából. A célok elérését szolgáló valamennyi konkrét program 
vagy projekt tervezésénél a közösségi tervezés módszertanát javasoljuk. Ennek során a helyi 
résztvevők, érintettek, mint helyi szakértők jelenjenek meg.  
A tervezés során fontos szempont, hogy a tervezésben érintett helyi lakosság minél szélesebb 
körben képviseltesse magát. Lényeges, hogy bevonásra kerüljenek azoknak a társadalmi rétegeknek 
a képviselői is, akik az eddigiekben kimaradtak a közösségi tervezésből (pl. helyi cigány lakosság 
reprezentánsai). A tervezés során – ahol csak lehet – szükségesnek tartjuk a helyben élő általános 
és középiskolások bevonását is. E csoport megszólítása különösen fontos, hiszen ők tudják 
megmondani, hogy mik lennének azok a feltételek, amelyek helyben maradásra ösztönzik őket, és mik 
azok, amelyek az elvándorlás irányába.   
 
A stratégia megvalósítása során történő tervezéshez a következő összetételű munkacsoportot 
javasoljuk: 
 

- Cserhát Natúrpark szakértői 
- Külső szakértők 
- Helyi érintettek (mint helyi viszonyokat ismerő szakértők): gazdálkodók, civilek, helyi 

lakosok, egyházi emberek, diákok, cigány lakosság képviselői 
 
A tervezésben résztvevő valamennyi szakértőt szükséges tájékoztatni a munka folyamatáról. A helyi 
szakértők, illetve a Cserhát Natúrpark szakértői is a külső megbízott szakértőkhöz hasonlóan – a 
munkában való részvételük arányában – honoráriumban részesülnek

14
, amelynek összegéről a 

tervezés elején szükséges egyeztetni.  
 
Fontos, hogy a részcélok megvalósítása érdekében javasolt intézkedések végrehajtását 
minden esetben előzze meg közösségi tervezés, amelyben a külső szakértők mellett a helyi 
érintettek (földtulajdonosok, gazdálkodók, stb.) is részt vesznek. 
 
 
 
 

                                                      
13

 Dr. Czene Zs. – Dr. Ricz J.: Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok; VÁTI, Budapest 

2010. 
14

 Erre azért van szükség, hogy a helyi érintett szakértelme ténylegesen – a külső szakértőkhöz hasonlóan – el 
legyen ismerve.  
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A célok elérését segítő pénzügyi eszközök 
 
A vidékfejlesztés számára jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi eszközök túlnyomó része 
különböző pályázati csatornákon keresztül hívható le. A térség önkormányzatai közül egyik sincs 
olyan anyagi helyzetben, hogy komolyabb beruházást a saját erejéből megvalósíthasson. 
Bár a társadalmi munka által is jelentős fejlesztések valósulhatnak meg, a térség lakosságának 
jelenlegi mentális helyzete alapján erre széles körben nem lehet alapozni.  
Pénzügyi források előteremtésének további lehetősége, ha az önkormányzatok valamilyen saját 
vállalkozást indítanak be, illetve működtetnek. Ennek azonban a jelenlegi bizonytalan gazdasági és 
politikai helyzetben nagy a kockázata. 
 
Tekintve, hogy a térség az Észak-magyarországi régióhoz tartozik, viszonylag sok pályázati lehetőség 
nyitva áll előtte. A térség számára elérhető, a stratégia átfogó- és részcéljaihoz igazodó pályázatokat 
az 6. táblázat tartalmazza. 
A legtöbb, jelenleg ismert pályázati kiírás a LEADER programon belül érhető el. Ezek a pályázatok 
2011-ben csak júliusban kerülnek kiírásra (sem tavaszi, sem őszi kiírás nem volt, illetve nem várható) 
és 30 napig állnak nyitva, így csak július végéig lehet rájuk pályázatot benyújtani. A térség két helyi 
akciócsoporthoz tartozik: a Cserhátalja Leader Nonprofit Kft.-hez (9 db kapcsolódó pályázat) és 
az Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülethez (15 db kapcsolódó pályázat). A pályázati 
kiírások a helyi gazdálkodás, termékek feldolgozásának erősítésére, képzésekre, különböző 
rendezvények támogatására, térségen belüli és térségek közötti együttműködésekre, 
közbiztonság javítására, turizmus vagy sport infrastruktúrafejlesztésre vonatkoznak. Jelentős 
részük tehát kapcsolódik a jelen stratégiában megfogalmazott célokhoz.  
A legtöbb kiírásra non-profit szervezetek nyújthatják be a pályázataikat, de az egyházak, 
önkormányzatok számára is sok forrás elérhető. Emellett számos olyan kiírás is létezik, amelyekre 
mikro-, kis- és középvállalkozások, magánszemélyek és egyéni vállalkozók pályázhatnak. A kiírandó 
pályázat részleteiről a helyi akciócsoportok tudnak részletes tájékoztatást nyújtani. 
A térség számára a LEADER pályázatokon kívül a stratégia céljaival összhangban lévő kiírások a 
KEOP és ÉMOP pályázatok keretein belül érhetőek el. Ezek között a fenntartható életmód 
népszerűsítése, a geotermikus energia vagy a turisztikai szolgáltatásfejlesztés, kerékpárhálózat 
fejlesztés és vízvédelemhez kapcsolódó fejlesztések találhatók meg. A KEOP pályázatokra 
folyamatosan, míg az ÉMOP pályázatokra a 2011. év végéig illetve következő év tavaszáig lehet 
pályázatot benyújtani. Ezek mellett az EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) kiírásai 
jelenthet pályázati lehetőséget a településeknek. A térségben felhasználható különböző pályázati 
kiírásokat az 6. táblázat foglalja össze. Az egyes pályázati lehetőségekkel kapcsolatos részletesebb 
információk a 3. számú mellékletben találhatók. 
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6. táblázat: Pályázati lehetőségek 

 
Akciócsoport/ 

pályázati forrás 
Pályázat témája 

Pályázási 
időszak 

Támogatás 
nagysága 

Támogatás 
intenzitása 

Pályázó típusa 

1. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 
Feldolgozási tevékenység bővítése 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-50.000 Euró 60-65% 

Egyéni vállalkozó 
Magánszemély 

Mikro-kis-közép vállalkozás 
Egyházak 

Non-profit szervezetek 

2. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 

Megalapozó tervek, tanulmányok 
létrehozása 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-18.000 Euró 80-85% 
Önkormányzat 

Non-profit szervezetek 

3. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 

Kereskedelem és 
szolgáltatásfejlesztés 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-20.000 Euró 60-65% 

Egyéni vállalkozó 
Magánszemély 

Mikro-kis-közép vállalkozás 
Egyházak 

Non-profit szervezetek 

4. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 

Sport- és szabadidős 
tevékenységek tárgyi 

feltételrendszerének fejlesztése 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-25.000 Euró 100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Non-profit szervezetek 

5. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 

Biztonságtechnikai beruházások 
támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-10.000 Euró 100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Non-profit szervezetek 

6. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 

Turisztikai és helyi rendezvények 
támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-6.000 Euró 60-100% 

Egyéni vállalkozó 
Magánszemély 

Mikro-kis-közép vállalkozás 
Önkormányzat, 

önkormányzati társulás 
Egyházak 

Non-profit szervezetek 

7. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 

Térségek közötti és nemzetközi 
együttműködések támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-40.000 Euró 60-100% 

Egyéni vállalkozó 
Mikro-kis-közép vállalkozás 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Non-profit szervezetek 

8. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 

Térségeken belüli együttműködések 
támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-10.000 Euró 60-100% 

Egyéni vállalkozó 
Mikro-kis-közép vállalkozás 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 
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Egyházak 
Non-profit szervezetek 

Magánszemély 

9. 
Cserhátalja Leader 

Nonprofit Kft. 

Képzések megvalósulásának 
támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

1.200-15.000 Euró 60-100% 

Egyéni vállalkozó 
Mikro-kis-közép vállalkozás 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Non-profit szervezetek 

Magánszemély 

10. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Települések kulturális örökség 
megőrzésének támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

2.000-5.000 Euró 100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Non-profit szervezetek 

11. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

30 fő alatti Ifjúsági szálláshelyek és 
erdei iskolák kialakításának 

támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

4.000-60.000 Euró 100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Non-profitszervezetek 

12. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

A népi hagyományokra, kulturális 
és természeti értékekre épülő 

rendezvények, fesztiválok 
szervezésének, rendezésének 

támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

1.000-4.000 Euró 60-100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyéni vállalkozó 
Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyházak 
Non-profit szervezetek 

13. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Mikrotérségi és település szintű 
turisztikai és egyéb szakmai 

együttműködések támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

4.000-8.000 Euró 100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Non-profit szervezetek 

14. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Helyi termékek előállításának, 
feldolgozásának és piacra jutásának 

támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

2.000 - 20.000 Euró 60-65% 
Egyéni vállalkozó 

Mikro-kis-közép vállalkozás 
Magánszemély 

15. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Sport tevékenységekre alkalmas 
infrastruktúra fejlesztésének 

támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

2.000 - 30.000-
60.000 Euró 

100% Non-profit szervezetek 

16. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Telekommunikáció fejlesztésének 
támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

2.000 - 15.000 Euró 90-100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Non-profit szervezetek 

17. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Közbiztonság feltételrendszerének 

támogatása 
2011.07.01.-

07.30. 
1.000 - 15.000 Euró 100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 
Non-profit szervezetek 
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18. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Képzések szervezése a gazdasági 
potenciál növelése érdekében 

2011.07.01.-
07.30. 

2.000 - 20.000 Euró 60-100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Mikro-kis-közép vállalkozás 

Non-profit szervezetek 
Egyéni vállalkozó 

19. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Kulturális és szakmai 
együttműködés támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

2.000 - 20.000 Euró 60-100% 

Önkormányzat, 
önkormányzati társulás 

Egyházak 
Mikro-kis-közép vállalkozás 

Non-profit szervezetek 

20. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Térségi fejlesztőközpontok 
létrehozása 

2011.07.01.-
07.30. 

10.000 - 80.000-
100.000 Euró 

100% 
Önkormányzat, 

önkormányzati társulás 
Non-profit szervezetek 

21. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Hátrányos helyzetű csoportok 
integrációjának elősegítése, 

támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

1.000 - 15.000 Euró 100% 
Önkormányzat, 

önkormányzati társulás 
Non-profit szervezetek 

22. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Helyi termékeket előállító és 
feldolgozó több funkciós modell 
gazdaságok létrehozásának és 
fejlesztésének piacra jutásának 

támogatása 

2011.07.01.-
07.30. 

4.000 - 60.000 Euró 60-65% 
Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 
Magánszemély 

23. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Hátrányos helyzetű csoportok 
hagyományainak ápolása, képzési 

és foglalkoztatási tájékoztatók 
szervezése 

2011.07.01.-
07.30. 

1.000 - 1.300-1.670 
Euró 

60-100% 

Egyéni vállalkozó 
Magánszemély 
Önkormányzat, 

önkormányzati társulás 
Non-profit szervezetek 

Mikro-kis-közép vállalkozás 
Egyházak 

24. 
Ipoly-Menti Palócok 

Térségfejlesztő 
Egyesület 

Hátrányos helyzetű csoportok 
képzési lehetőségeinek 

megteremtetése 

2011.07.01.-
07.30. 

1.000 - 10.000 Euró 60-100% 

Egyéni vállalkozó 
Magánszemély 
Önkormányzat, 

önkormányzati társulás 
Non-profit szervezetek 

Mikro-kis-közép vállalkozás 
Egyházak 

25. KEOP- 2.1.2/09-11 
Önkormányzati árvízvédelmi 

fejlesztések kétfordulós pályázati 
konstrukcióhoz 

folyamatos 
100 Millió - 1,5Mrd 

Ft 
100% 

Települési önkormányzatok 
egyénileg 

Települési önkormányzatok 
társulásai 

26. KEOP- 6.2.0.B/09- Fenntarthatóbb életmódot és Megnyitás 20 Millió - 150 Millió 95-100% Vállalkozások, 
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11 fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 

mintaprojektek 

dátuma: 2011. 
március 1. 

Ft Költségvetési szerv, 
Nonprofit szervezet, 
Egyéb nem nyerség 
érdekelt szervezet 

27. KEOP -2011-4.7.0 

Geotermikus alapú hő-, illetve 
villamosenergia-termelő projektek 
előkészítési és projektfejlesztési 
tevékenységeinek támogatása 

Megnyitás 
dátuma: 2011. 

március 1. 
10 Millió -1 Mrd Ft 30-100% 

Vállalkozások, 
Költségvetési szerv, 

28. ÉMOP - 2.1.1/C-11 
Turisztikai szolgáltatások 

fejlesztése 

2011. március 1.- 
2011. december 

31. 
5 Millió - 50 Millió Ft 60-70% 

Jogi személyiségű 
gazdasági társaságok, 

Jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok 

Egyéni vállalkozás 
Non-profit gazdasági 

társaság 

29. ÉMOP - 5.1.3-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
2011. március 1.- 
2012. március 29. 

50 Millió - 300 Millió 
Ft 

85-90% 

Települési önkormányzatok 
Önkormányzati társulások 

Központi költségvetési 
szervek és intézményeik 

30. ÉMOP - 2011-3.2.1 
Helyi és térségi jelentőségű 

vízvédelmi rendszerek fejlesztése 
2011. május 15. -
2012. április 15. 

30 Millió - 500 Millió 
Ft 

90-100% 

Helyi önkormányzatok 
Területileg illetékes 

környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok 

Jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati 

társulás 
Többcélú kistérségi társulás 

31. EMVA-74/2011 

Agrár-erdészeti rendszerek 
mezőgazdasági földterületeken 

történő első létrehozásához 

2011. május 1.- 
2012. június 30. 
(minden évben) 

740 euró/ha, illetve 
1050 euró/ha 

100% 

A termőföldről szóló, 1994. 
évi LV. törvény 25/A. § 
szerinti földhasználati 

nyilvántartásba bejegyzett, 
legkésőbb a telepítés 

megkezdésétől kezdődő, a 
kötelezettség-vállalási 

időszak teljes időtartamára 
vonatkozó földhasználati 

joggal rendelkezők 
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4.4. MINTATERÜLETEK, MINTAPROGRAMOK; LEHETSÉGES RÉSZTVEVŐK; 
INDIKÁTOROK 

A mintaterületeket olyan helyeken célszerű kialakítani, ahol már korábban történtek 
kezdeményezések a stratégiában megfogalmazott célok eléréséért, s amelyek a térség egésze 
számára is követendő példát jelenthetnek. További fontos szempont a mintaterületek kijelölésénél, 
hogy a helyi közösség és a településvezetés részéről is megfelelő fogadókészség legyen. 
Az egyes mintaterületeken célszerű komplex fejlesztéseket elvégezni annak érdekében, hogy a térség 
egészére meghatározott célok közül a lehető legtöbb teljesüljön egy-egy viszonylag kis területen belül 
is. Ugyanakkor érdemes a mintaterületeket egy-egy kiemelt szempont szerint megkülönböztetni. 
 
Mintaterületek kialakítását a következő településekre javasoljuk:  

- Herencsény  alapozva a Magyar Ökotársulás Non-profit Kft kezdeményezésére 
- Rimóc  alapozva az önkormányzat által megindított mezőgazdasági programokra 

(iskolakert, az önkormányzati földek használata, a megtermelt növények helyi szintű 
felhasználása) 

- Terény  alapozva az épített kulturális örökség megóvásáért indított programra 
- Hollókő  alapozva az idegenforgalomra 

- Javaslunk továbbá egy 200 fő alatti települést, lehetőleg olyat, ahol viszonylag magasabb 
a fiatalok aránya és az önkormányzat részéről mutatkozik kezdeményezőkészség (pl. 
Kutasó, Cserhátszentiván) 

- Javaslunk továbbá egy települést, ahol a cigány népesség viszonylag nagy arányban 
van jelen (pl. Mohora, Ecseg, Buják) 

  
A mintaterületek mellett érdemes olyan mintaprogramokat kialakítani, amelyek valamennyi 
településen egyszerre megkezdhetők egy kisebb helyi közösség vagy intézmény által (iskolakert, 
ivóvíz önellátás, alternatív fűtési megoldások, gyümölcsészet, permakultúra, stb.). Emellett javasoljuk 
teljes programok átvételét, illetve adaptációját más területekről (pl. Fenntartható falu program – 
Hegyköz

15
).  

A mintaprogramok elindításához érdemes minél több szereplőt összegyűjteni, a helyi önkormányzati 
intézmények, civilek, gazdasági társaságok, egyházak és magánszemélyek köréből egyaránt.    
 
 
 
 

Jó példák – követhető minták térségen belül és kívül 
 
Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a jelen stratégiában megfogalmazott célok elérése 
érdekében kulcsfontosságú, hogy legyenek követhető minták. A magyar vidék jelenlegi helyzete 
alapján, csak kevés helyi közösség alkalmas arra, hogy saját kreativitását felhasználva teljesen új 
fejlesztéseket valósítson meg. A legtöbb emberből kiveszett a vállalkozói kedv, és a kockázatvállalás. 
Éppen ezért (is) fontos, hogy olyan minták kerüljenek bemutatásra, amelyek működnek.  
A bemutatott minták között találunk a Cserhát Natúrpark területéről, Magyarország egyéb részeiről, 
valamint külföldről származó példákat is. A jó példák elsajátítását és alkalmazását nagyban 
segítené, ha a vizsgált települések vezetői, képviselői tapasztalatcsere céljából meglátogatnák 
egymást, illetve ha az ország távolabb eső területein megtalálható mintákat akár közösen – 
tanulmányutak formájában – keresnék fel. További fontos szempont, hogy a jó példák 
követésében elöl kell járniuk a települések vezetőinek („elöljáróinak”).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15

 Lásd a jó példáknál 
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1. Kertgazdálkodás és helyi foglalkoztatás megvalósulása Herencsényben 
 
A Cserhát Natúrpark területén új keletűnek számít a Magyar Ökotársulás 
Non-profit Közhasznú Kulturális Kft. kezdeményezése. A társaság budapesti 
családok élelmiszer önellátását tűzte ki célul, különböző kertészeti 
termékekből. A szóban forgó családok képviselői a kft. tagjai, akik egy 5 
hektáros területen indították el a gazdálkodást.  
A kft. helyi lakosokat foglalkoztat, de a cég tagjai, illetve a családtagok is 
részt vehetnek a kertészeti munkában.  
A kezdeményezés nagyban segíti a termelő és a fogyasztó közötti 
közvetlen kapcsolatok kiépülését, továbbá a helyi munkahelyek biztosítása 
mellett, motiválja a helyi lakosságot is a kertészkedésre. A gazdaság tehát, 
a foglalkoztatási szerepe mellett komoly nevelő és szemléletformáló 
szereppel is rendelkezik.  
A Magyar Ökotársulás Kft. további tervei között szerepel egy oktatási központ 
létrehozása az 5 hektáros területen belül, amelyben az egyes termelési 
módokon túl, különböző alternatív energiahasznosítási módszerek 
bemutatására is sor kerülne. Emellett fontos további célként fogalmazódott 
meg, hogy a már jelenleg is működő kertészet mintájára több hasonló 
gazdaság létesüljön a térségben. 
A kezdeményezés 2011-ben indult. 
 
Kapcsolat: Aldea Benedek (aldea.benedek@okotarsulas.hu)  

 
 
 

2. Gazdálkodó önkormányzat Rimócon 
 

Napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy a falusi településeken újra meginduljon 
az élelmiszertermelés. A jelenlegi vidéki Magyarország túlnyomó részén döntően 
élelmiszeripari alapanyag-termelés folyik, ami korántsem jelent 
élelmiszertermelést (az élelmiszertermelés során ugyanis a megtermelt 
mezőgazdasági alapanyagból helyben valamilyen élelmiszer is készül (pl. kenyér, 
tejtermék, húsáru, stb.)). 
A térségben példaértékűnek számít a rimóci önkormányzat kezdeményezése, 
amelynek során az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági 
területeken termelt árut a település közkonyháján hasznosítják. E 
kezdeményezésnek köszönhetően az önkormányzat nemcsak pénzt takarít meg, 
hanem helyi munkaerőt tud foglalkoztatni.  
További, a helyi gazdálkodást serkentését célzó kezdeményezés Rimócon az 
iskolakert program elindítása, amelynek során a diákoknak az oktatás keretében 
lehetőségük nyílik gyakorlati ismeretek elsajátítására a kertészkedés, 
gazdálkodás terén. 
Mivel helyi kezdeményezésről van szó, a tapasztalatcsere viszonylag könnyen 
megoldható a térség többi településével. 

 
Kapcsolat: Beszkid Andor (bestkid_a@hotmail.com)  
 
 
 
3. Az épített örökség megóvása és felújítása Terényben 

 
Az épített örökség megóvása és felújítása kapcsán a térségben példaértékűnek 
számít Terény település kezdeményezése. Az önkormányzat 34 hagyományos 
palóc kontyos ház felújítását indította el.  
A település egy a LEADER-program keretében kiírt örökségvédelmi pályázatra 35 
helyi épület homlokzatának a felújítására adott be pályázatot, amelyből a bírálók 
34-et jóvá is hagytak. A 34 épületből 32 magántulajdon, 1 a helyi szlovák 
kisebbségi önkormányzaté, 1 pedig egy civilszervezet tulajdonában van. A 

mailto:aldea.benedek@okotarsulas.hu
mailto:bestkid_a@hotmail.com
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pályázat sikeréhez szükséges volt, hogy a pályázatban szereplő épületek 
legalább helyi védettség alatt álljanak (ehhez csak a helyi rendezési terv 
módosítására volt szükség).   
A pályázat előkészítése során 40 épülettulajdonossal egyeztettek, akik közül a 
pályázat leadására mindössze 5 tulajdonos lépett vissza. A pályázat 
eredményeként jelentős mértékben javult a településkép, amelynek hatására 
– mind idegenforgalmi szempontból, mind pedig a betelepülők 
szempontjából – megnőtt az érdeklődés Terény iránt. Egy további hozadéka a 
pályázatnak, hogy a homlokzat-felújításokkal együtt, sok épületben egyéb 
részeket is felújítottak. A jó példa érvényesült a településen belül: Akik nem 
vettek részt a pályázatban, azok közül is egyre többen keresik a lehetőségét a 
régi palóc házaiknak a hagyományos módon történő felújítására. 
A kezdeményezés 2010-ben indult. 
 
Kapcsolat: Fáy Dániel (danielfay@freemail.hu)  
  
 
 
4. Polyán program, élő falu program – Hegyköz  

 
A Polyán program célja olyan gazdálkodási formák felelevenítése, amelyek 
keretében az ember együttműködik az élő rendszerekkel, tevékenysége 
illeszkedik a táj természetes folyamataihoz, gazdagítva annak sokszínűségét. 
A program része az állattartás újbóli elterjesztése, illetve helyi termékek 
előállításának segítése. Az állattartás a természetes környezet 
használatának fontos feltétele. A program egy mintagazdaság létrehozására 
összpontosít Mikóházán (Hegyköz, Borsod-Abaúj-Zemplén megye) és a falu 
határában, ahol bemutathatóak az egyes elemek, gazdálkodási módok. A 
gazdaság 115 hektáron működik, amely nagyrészt nem saját terület (!) (főleg 
legelők és kaszálók, kisebb részben szántók). Az állatállomány cigája 
juhokból (90 anyajuh, 50 bárány), lovakból (10 ló), borzderes típusú 
szarvasmarhákból (30) és baromfiból áll.  
Az élő falu program a fenti célokat kiterjeszti a faluközösségre, célja 
bevonni a falu lakosságát a gazdálkodásba és a helyi termékek 
előállításába. Ennek érdekében a program keretében képzéseket szerveztek 
a természetközeli gazdálkodás több témakörében, vetőmagot és őshonos 
magyar fajta baromfit osztottak ki a lakosság körében, hagyományos 
gyümölcsfa fajtákat gyűjtöttek be, valamint helyi termék fesztivált szerveztek, 
melyen a helyiek nagy lelkesedéssel és meglepően sok termékkel vettek 
részt.   
A Polyán program eredménye, hogy elindult az állattartás, helyreállítottak  
hozzávetőlegesen 80 hektár elvadult hegyi legelőt és megteremtődtek 
egy, a természetközeli gazdálkodást bemutató mintagazdaságának az 
alapjai.  
Az élő falu program eredménye, hogy a helyi lakosság sikeresen került 
bevonásra a közös tevékenységekbe (baromfitartás, képzéseken való 
részvétel, helyi termék fesztivál), valamint, hogy a helyi termelés és 
fogyasztás az eddigieknél erősebben megjelent a közgondolkodásban.    
További lényeges tapasztalatok:  

- Jelentős területek és hozzájuk kapcsolódó agrártámogatások nélkül 
nagyon nehéz jövedelmezővé tenni a gazdálkodást;  

- A lakosság munkamorálja igen alacsony szintű, általában a 
munkanélküliségben sem találni dolgos, megbízható embert; 

- A helyi emberek kevéssé akarnak együttműködni, nem szeretnek 
közösködni. Mindenki a saját rövidtávú érdekeit, anyagi hasznát 
részesíti előnyben a hosszabb távú, közösségi alapú gondolkodás 
helyett; 

mailto:danielfay@freemail.hu
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- A falu határának túlnyomó része felett néhány (3-4) tulajdonos 
rendelkezik, így a falu határa már nem szolgálja a falu megélhetését; 

- Ha földhöz is jutnának a helyi emberek, többségüknek sem az 
eszközeik, sem a tudásuk nem elegendő ahhoz, hogy a falu 
természeti erőforrásaiból megéljenek; 

- Sokan érdeklődnek az állattartás iránt, azon belül is népszerűek a 
hagyományos állatfajták; 

- A világ tendenciái (globalizáció, a tőke, a termelés és a kereskedelem 
összpontosulása), valamint a válság jelenségek a fenti célok 
létjogosultságát támasztják alá – az idő nekünk dolgozik. 

A program egyik fő lebonyolítója és szervezője a nyíregyházi E-misszió Egyesület 
volt.  
A kezdeményezés 2008-ban indult. 
 
Kapcsolat: Cselószki Tamás (cselo@t-online.hu)  
 
 
 
5. Közösségi kecsketenyészet és tejfeldolgozó Tiszaadonyban 

 
A példa bemutatása a Területfejlesztési füzetek 2. (Helyi Gazdaságfejlesztés 
– Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok, 2010) felhasználásával készült.  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, halmozottan hátrányos helyzetű, 
mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben elhelyezkedő Tiszaadony 
1999 óta vesz részt a szociális földprogramban. A termelőszövetkezet 
időszakában jellemző volt a tejelő szarvasmarha tartása, így az ehhez 
szükséges eszközök szinte mindenhol megtalálhatóak voltak. Mivel sem a 
szociálisan hátrányos helyzetű lakosok, sem az önkormányzat nem 
rendelkezett saját földterülettel, nagy földterületet igénylő szociális célú 
gazdálkodás nem jöhetett szóba. Az adottságok alapján a tejelő 
kecsketenyésztés és a tejfeldolgozás beindítása látszott ésszerűnek. A 
döntést a piac feltárása is megalapozta, előzetesen megállapodtak a 
gomolyák, sajtok gyártóival, forgalmazóival, hogy azok a készített árut 
felvásárolják az önkormányzattól. Ahhoz, hogy hosszútávon működőképes 
legyen az ötlet, nagy létszámú állatállománnyal rendelkező telep kialakítására 
volt szükség, valamint az állatok és a szükséges eszközök beszerzésére. A 
program három fő foglalkoztatásával indult. A takarmányt igyekeztek a helyi 
termelőktől beszerezni. A kecskék egy részét meghagyták a törzsállomány 
fejlesztésére, a többi szaporulatot kihelyezték (egyedi szerződéseket kötöttek: 
a gazdák – azaz a helyi lakosok – az állatokat felnevelik, szaporítják, a tejet 
értékesíthetik, vagy felhasználhatják). A takarmány biztosítására a szénát a 
településről és környékéről gyűjtötték. A telep pályázatok segítségével 
sikeresen bővítette eszközállományát, így tudta a kapacitását növelni és két 
fővel emelni a létszámot. Mára három alprogram alakult ki a településen:  
1. Önellátásra termelő: állattartás, kecskekihelyezés, tej saját 

fogyasztásra történő felhasználásra 
2. Piaci értékesítésre termelő: állattartás, kecskekihelyezés, 

tejfelvásárlás 
3. Piaci értékesítésre termelő: állattartás, kecsketartás, élőállat 

értékesítés, tejfeldolgozás, sajtértékesítés, munkaerő közvetlen 
foglalkoztatása 

A projekt megmutatja, hogy szisztematikus, világos koncepció alapján történő 
építkezéssel látványos eredményeket lehet elérni. Piaci gondolkodással, 
gazdálkodási tapasztalattal, a pénzügyi források fókuszálásával és sok 
munkával egy kistelepülés is tud piacképes terméket előállítani a helyi 
erőforrásokra alapozva, a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű emberekre 
építve.  

mailto:cselo@t-online.hu
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6. Közösségi önellátás Rozsályon 
 
Rozsály egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén található 750 fős falu. 
A település az elmúlt évtizedben példát mutatott a helyi önellátás kialakítása, 
továbbá a helyi közösségi tudat fejlesztése terén.  
A falu saját disznóhizlaldát tart fenn. Az ebből származó húst a település 
vágóhídján dolgozzák fel. Az innen kikerülő húsáruval látják el az iskolát, az 
óvodát és azokat a családokat, akiknek nincs pénze saját disznót hizlalni otthon.  
A szociálisan rászorulók a pénzbeli támogatás egy részét valamilyen húsáru 
formájában kapják meg. A húsnak csak a felét kell átvételkor kifizetni, a többit 
ráérnek a későbbiekben – amikor módjuk lesz rá.  
Hasonlóképpen működik a rendszer a tűzifa esetében is, ahol a tűzifa árának egy 
részét a lakásfenntartási támogatásból vonják le.  
E megoldásoknak a lényege, hogy a rászorulók nem kézpénzt kapnak (amelyet 
korábban gyakran kocsmákra, játékgépekre költöttek), hanem olyan terméket, 
amelyre valóban szükségük van. A pénz így oda kerül, ahol arra valóban 
szükség van.   
A településnek emellett saját kis ménese van. A lovakat egyrészt munkára 
használják (pl. tűzifaszállítás), másrészt az iskolai oktatásban alkalmazzák, iskolai 
órarendben ugyanis be van építve a lovaglás, mint tantárgy. 
A rozsályi példa talán leglényegesebb eredménye, hogy a helyi lakosságban 
kialakult egy erős közösségi tudat. Az önkormányzat (a köz) tulajdonában lévő 
földekkel, mezőgazdasági termékekkel, a tűzifával, a különböző mezőgazdasági 
eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatban kialakult a helyi közösség 
körében a „miénk” fogalma. Ennek köszönhetően lényegesen nagyobb 
becsben tartják a közjavakat, mint máshol, ugyanakkor a közjavak is az 
átlagoshoz képest sokkal hatékonyabban képesek a helyi közösség érdekeit 
szolgálni.  
A településről készült riport megtekinthető a világhálón a következő hivatkozás 
alatt: http://tv2.hu/naplo/video/onellatassal-a-valsag-ellen     
 
Kapcsolat: Sztolyka Zoltán (hivatal@rozsaly.hu)  
 
 
 
7. Az Érpataki Modell 
 
Érpatak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától délre fekvő falu, 
1700 fő körüli lakosságszámmal. A településen viszonylag magas a nehezebb 
sorsú cigány népesség aránya, ami az elmúlt évtizedben a társadalmi 
konfliktusok kiéleződését hozta a helyi lakosság körében. A konfliktusok 
megoldása érdekében a helyi településvezetés radikális intézkedéseket vezetett 
be.   
Az Érpataki Modell alapvetése szerint, a rend az a szilárd és nélkülözhetetlen 
alap, melyen egy település sikere múlik. A modell egyik legfontosabb tétele, 
hogy elsőnek mindig a legrenitensebb, legbomlasztóbb személyeket kell 
szembesíteni a törvényekkel, jogkövetésre kényszerítve őket. 
A közösség egyes tagjait nem származásuk, társadalmi rangjuk vagy politikai 
hovatartozásuk alapján ítélik meg, hanem azáltal, hogy élete, illetve 
tevékenysége során a közösség szempontjából építő, vagy romboló 
tevékenységet folytatnak-e. Az építő szándékú embereket minden 
rendelkezésre álló eszközzel támogatják és szövetségesnek tekintik, míg a 
romboló tevékenységet folytatókat igyekeznek kivetni a helyi közösségből. 
A településvezetés maximálisan támogatja a helyi közélet megerősödését, az 
emberek egymás közti kommunikációját, egymás iránti segítségnyújtását, 
továbbá a helyi hagyományok ápolását, a helyi identitás megerősítését, a 
hagyományteremtő kezdeményezéseket, hogy felmerülhessen a település 
lakóiban egy újfajta személetmód, az egymásért való felelősség, valamint a  
közösségért történő tenni akarás. 

http://tv2.hu/naplo/video/onellatassal-a-valsag-ellen
mailto:hivatal@rozsaly.hu
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A modell eredményeként számos, korábban a helyi közösséget bomlasztó 
személyt sikerült beilleszteni. A modell sikerét mutatja, hogy mind belföldről, mind 
külföldről egyre nagyobb az érdeklődés iránta. 
A modell alkalmazása 2006 óta folyik. 
 
Kapcsolat: Orosz Mihály Zoltán (polgarmester@erpatak.hu)  
 
 
 
8. A Magyar Élőfalu Hálózat 
 
Magyarország az 1990-es évek elejétől kezdett megismerkedni az élőfalu 
fogalmával. Akkoriban még inkább az idegenül hangzó „ökofalu” kifejezést 
használták. Mára már több (humán-) ökológiai alapon szerveződött közösséget 
ismerhetünk. A kezdeményezések célja a fenntartható, önfenntartó települések 
létrehozása, a helyi erőforrásokon alapuló gazdaság, valamint a 
közösségfejlesztés.  
A magukat élőfaluként meghatározó falvak az ország különböző részein 
megtalálhatók. Ezek egy része ténylegesen faluként működik, míg egy részük 
inkább bemutatóhelyként („élőfalu előszoba”) működik. A Magyar Élőfalu 
Hálózathoz tartozó közösségek a következő településeken találhatók: 
 

 Agostyán 

 Drávafok 

 Galgahévíz 

 Gömörszőlős 

 Gyűrűfű 

 Krisnavölgy (Somogyvámos) 

 Magfalva (Gomba) 

 Máriahalom 

 Nagyszékely  

 Ópusztaszer környéki tanyavilág 

 Visnyeszéplak 
 
A magyarországi élőfalvak rendszeresen szerveznek találkozókat (egyet a téli, 
egyet a nyári időszakban), ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az elmúlt 
években a találkozókon a vártnál messze több érdeklődő jelent meg. 
A hálózat a 1990-es évek eleje óta szerveződik, ill. bővül folyamatosan. 
  
Kapcsolattartó: Labanc Györgyi (bakfitty@t-online.hu)  
 
 
 
9. Mintaként Alkalmazott Gondviselés (MAG) és Magfalva 
 
A MAG mozgalmat az 1990-es években alapították Gödöllőn (jelentése: 
Mintaként Alkalmazott Gondviselés). Célja a hagyományos magyar műveltség 
(szerves műveltség) terjesztése, továbbá a mag mintájára összegyűjteni és 
elraktározni azt a tudást és azokat az ismereteket, amelyek a fogyasztói 
társadalom összeomlása után az élet továbbviteléhez szükségesek 
lehetnek. A mozgalom három fő feladatának a következőket tekinti: 1. tanítás, 
nevelés; 2. gyógyítás (testi, lelki és szellemi szinten egyaránt); 3. minták, jó 
példák bemutatása. 
Ennek érdekében a mozgalom vezetői a magyar népi hagyomány és általában a 
szerves műveltség legismertebb oktatóit gyűjtötték össze, akiknek a 
közreműködésével előadássorozatokat, népfőiskolákat, konferenciákat 
szerveztek/szerveznek szerte a Kárpát-medence magyarlakta vidékein.  
Az előadássorozatokat (Hazatalálás – Előadássorozat múltunkról, jövőnkről) 
követően a legtöbb helyen megalakultak a helyi MAG-ok, akiknek a feladata a 

mailto:polgarmester@erpatak.hu
mailto:bakfitty@t-online.hu
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helyi közösségek megszervezése. A helyi MAG-okban az elméleti 
ismeretszerzés mellett fontos szerepe van a helyi hagyományos gazdálkodás 
megszervezésének, illetve olyan további tevékenységek gyakorlásának és 
tanításának, amelyek segítségével a helyi közösségek függetlenedhetnek a 
nagy ellátórendszerektől (pl. kemenceépítés, közösségi kenyérsütés, stb.).  
A MAG „testet öltéseként” tekinthetjük Magfalvát, amely egy új alapítású, de a 
magyar népi hagyományokon alapuló falukezdeményezés Gomba település 
(Pest megye) határában. Magfalván a munkálatok 2006-ban kezdődtek és azóta 
a település és a környező táj jelentős fejlődésen ment keresztül. A végső cél, 
hogy a falu 10 család számára megélhetést és életteret nyújtson.  
Magfalva további fontos feladata, hogy bemutatóhelyként is működjön a városi 
emberek számára (ezért is volt fontos, hogy a fővároshoz viszonylag közel jöjjön 
létre). A településen rendszeresek az építőtáborok, tanfolyamok (pl. kályha- és 
kemenceépítő tanfolyam), a terepgyakorlatok egyetemisták számára, 
osztálykirándulások, nyílt napok. Külön figyelmet érdemelnek a gyógyító napok, 
ahol hagyományos magyar népi gyógymódok segítségével segítenek az oda 
érkező gyógyulni vágyó embereken. 
Magfalva – és sok más hasonló jellegű kezdeményezés – esetében is érvényesült 
az a fajta folyamat, hogy a helyi lakosok a kezdeményezőkre először valami őrült 
szektaként tekintettek, ezt követően irigyelni, majd végül követni kezdték őket. 
Magfalva építése 2006-ban kezdődött.  
 
Kapcsolat: Géczy Gábor (magyar@vnet.hu)  
  
 

 
10. Vízönellátás és szennyvízkezelés 
 
Manapság egyre gyakrabban hangoztatják, hogy századunkban egyik 
legnagyobb problémája lesz a kellő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása. 
Az ivóvízellátás, a jelenlegi vízközmű hálózatokban gondolkodva egy valóban 
egyre nehezebben teljesíthető feladat. Az energiaválság elmélyülésével, s a nagy 
ellátórendszerek várható működési zavaraival a biztonságos ivóvízellátás, 
valamint a szennyvízkezelés is akadályokba fog ütközni. 
Léteznek ugyanakkor olyan megoldások, amelyekkel a probléma viszonylag 
könnyen megoldható. Egyik ilyen, az esővíz ivóvízként való hasznosítása, amely 
viszonylag egyszerű (és olcsó!) műszaki beavatkozások segítségével 
megoldható, s létrehozását követően a rendszer fenntartása nem igényel külső 
energiaforrást. Előnye, egyrészt a nagy vízellátóktól való függetlenedés, másrészt 
a vezetékestől egészségesebb ivóvíz. A megoldást a városok mellett, 
elsősorban azokban a falvakban célszerű alkalmazni, ahol a talaj 
elszennyezése miatt már nem iható az ásott kutak vize. Az esővíz ivóvízként 
való felhasználását Nyugat-Európa városaiban (!) ma már számos háztartás 
alkalmazza. A felmérések alapján az esővízből nyert ivóvizet fogyasztók 
egészségi mutatói lényegesen jobbak, mint azoké, akik a vezetékes vizet 
fogyasztják. 
Az esővíz ivóvízként való felhasználásáról, valamint a fenntartható 
szennyvízkezelés kérdésköréről részletesen tájékoztat a www.eautarcie.org 
honlap, valamint számos további a világhálón megtalálható mozgóképes 
tájékoztató (www.youtube.com videómegosztó: MAG – Országh József 
vízrendszere). 
Az esővíz felhasználásról ma már több évtizedes tapasztalat áll rendelkezésre. 
Belgiumban több ezer család alkalmazza a módszert.   
 
Kapcsolat: Országh József (orszagh.jozsef@skynet.be; Belgiumban él, de 
viszonylag gyakran tartózkodik Magyarországon) 
 
 
   

mailto:magyar@vnet.hu
http://www.eautarcie.org/
http://www.youtube.com/
mailto:orszagh.jozsef@skynet.be
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11. A helyi pénz   
 
A példa bemutatása a Területfejlesztési füzetek 2. (Helyi Gazdaságfejlesztés – 
Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok, 2010) felhasználásával készült. 
Főként a globalizált világgazdaság következményeként a helyi gazdasági, 
kereskedelmi kapcsolatok meggyengültek. A gazdasági válság hatásaként viszont 
újra előtérbe kerültek különböző pénzhelyettesítő eszközök. A pénz egyrészt 
értékmérő, másrészt hatékony áruforgalmi eszköz, másrészt a pénz megjelenése 
lehetőséget ad a felhalmozásra és a spekulációra.  
A válság következményeként több közösség tagja szenved pénzhiányban. Helyi 
közösségeknél megfigyelhető több esetben, hogy annak ellenére, hogy szinte 
mindenki képes valamilyen szolgáltatás nyújtására vagy árucikk megtermelésére, 
mégsem történik meg a csere, mivel nem rendelkeznek szükséges 
fizetőeszközzel. Mindeközben a szolgáltatások hiányától szenvednek és gyakran 
a globális piacról keresnek üzleti partnert, holott a helyi erőforrások 
kihasználatlanok. Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölése érdekében születtek 
alternatív megoldások. Az alternatív pénzrendszerek bevezetésére vonatkozó 
törekvéseket két csoportba lehet osztani: a zárt közösségek által megszervezett 
önsegítő rendszerek különböző formái és a helyi fizetőeszköz, pénzhelyettesítő 
eszköz kibocsátása. 
Helyi pénz kibocsátására az első ismert példa az ausztriai Wörglben történt 1932-
ben, a nagy gazdasági világválság idején. 2008-ban Angliában, Totnes városában 
bocsátottak ki saját pénzt a gazdasági válsággal szembeni eredményesebb 
védekezés reményében. Ezeknek egyik legfőbb funkciója, hogy élénkítsék a helyi 
gazdaságot. Jelenleg Magyarországon a legismertebb ilyen helyi pénz a 
Kékfrank, amelyet Sopron környékén került bevezetésre. 
Fontos megjegyezni, hogy a helyi pénz használatához előbb meg kell teremteni a 
helyi gazdaság működésének alapfeltételeit.  

 
 
 

12. Suskások – közösségi cserekör 
 
A példa bemutatása a Területfejlesztési füzetek 2. (Helyi Gazdaságfejlesztés 
– Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok, 2010) felhasználásával készült. 
A kezdeményezés célja egy helyi, kisközösségi cserekör szervezése, 
működtetése. A cserekör tagjainak célja egy olyan mozgalom 
létrehozása, ahol a fogyasztás helyett a termelés válik az elsődleges 
örömforrássá. A rendszert Budapest agglomerációjában hozták létre. 
A Suska kör tagjai termékeiket és szolgáltatásaikat cserélik egymás 
között találkozóikon. A csere alapját egy infláció- és kamatmentes 
csereeszköz jelenti, a suska. A suska nem nyomtatott pénz, hanem egy 
csekkfüzet, amibe mindenki maga vezeti vásárlásait és eladásait. Ahhoz, 
hogy a rendszer működjön, a tagok egy keres-kínál listát vezetnek, amelyben 
mindenki számon tartja, hogy mit tudna adni a közösség tagjainak, és mi az, 
amire személyesen szüksége van. A listát a tagok beküldött e-mailjei alapján 
vezetik egy elektronikus táblázatban. A kör megszervezése egy hónapba telt, 
saját forrásból valósították meg, a működtetése nem jár különösebb 
költséggel. Az eddigi működés során számos saját készítésű termék jelent 
meg a cserekínálatban. A kezdeményezése támogatja a helyi termelés 
fellendítését és a személyes kapcsolatok alakulását. 
A kezdeményezés 2008-ban indult. 
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A stratégiai célok teljesülésének indikátora 
 
A térség társadalmi-gazdasági helyzetének talán legjobb indikátora a demográfiai helyzet 
alakulása, amely hosszú távon a természeti környezet állapotának alakulásáról is tájékoztat.  
Ha ezen a téren fordulat következik be (megnő a születések száma, csökken az elvándorlás, nő a 
bevándorlás, javul a korszerkezet, stb.), s mindez úgy következik be, hogy megmarad egy 
folytonosság a korábbi hagyományos helyi társadalommal, akkor azt egy olyan pozitív 
visszajelzésként értékelhetjük a terület helyzetével kapcsolatban, amely a stratégia által felvázolt út 
helyességére utal.   

 
 
 

4.5. A TOVÁBBLÉPÉS LEHETŐSÉGEI 

A továbblépés érdekében konkrét programok, tervek elkészítése szükséges. Első lépésként meg 
kell ismertetni az anyagot az érintett települések vezetőivel, képviselőivel, majd minél előbb 
mintaprogramokat kell indítani. Ehhez a következőket tartjuk fontosnak: 
 
1. Pontosan le kell határolni a mintaterületeket, valamint meg kell határozni az egyes 
mintaprogramokat. Ezeknél meg kell határozni, hogy hol, kikkel és milyen forrásból kerüljenek az 
egyes intézkedések végrehajtásra.  
2. A hat részcél elérése érdekében a részletes tervezés során a közösségi tervezés módszertanának 
alkalmazását javasoljuk. A későbbiekre vonatkozóan tisztázni kell a helyi érintett lakosság, 
gazdálkodók, a Cserhát Natúrpark munkatársainak, valamint a külső szakértők szerepét és 
honorálásának módját. 
 
Az egész stratégia fontos célja, hogy a vizsgált terület kiemelt térséggé váljon. Ennek érdekében 
erőteljes lobbytevékenységre van szükség. Javasoljuk, hogy a Cserhát Natúrpark Aalapítvány 
munkatársai, valamint a térség országgyűlési képviselője minél több helyen ismertessék, illetve 
mutassák be az elkészült stratégiát. Ebben az Aquaprofit Zrt. munkatársai is segíthetik az Alapítványt. 
Az anyag bemutatását érdemes olyan programokkal együtt bemutatni, amelyek a döntéshozók és a 
szakemberek előtt ismertek, és nevük jól cseng (pl. Ős-Dráva program).  
A bemutatók során ki kell hangsúlyozni, hogy a stratégia sok szempontból szakít a berögzült 
területfejlesztési módszerekkel. Erénye a komplexitás, az alapos helyzetértékelés és a jövőbeli 
kényszerpályák figyelembevétele (ez utóbbit legfeljebb említés szintjén tartalmazzák a különböző 
fejlesztési anyagok).  
 
A jelenlegi folyamatok egyértelműen a térség természeti, társadalmi és gazdasági mélyrepüléséhez 
vezetnek. A térség jövője többféle forgatókönyv szerint alakulhat:  
 

1. A közösségek érdektelensége miatt nem következik be fordulat: Ebben az 
esetben olyan helyzetbe kerülhet a térség, ahonnan már önerejéből nem lesz 
képes kilábalni. A térség problémáinak megoldása sokkal nagyobb terhet ró a 
későbbiekben a kormányzatra, mint ha most beavatkozik. 

2. Beindulnak spontán helyi – a központi kormányzat számára átláthatatlan – 
kezdeményezések.  

3. A döntéshozók élére állnak a változásoknak. Elősegítik olyan keretfeltételek 
kialakítását, amely alkalmas lehet a jelenlegi kedvezőtlen folyamatok 
megfordítására.      

 
A stratégiában foglaltak megvalósulásával a Cserhát Natúrpark területe mintatérséggé válhat, 
amely tapasztalataival a későbbiekben segíthetné más hasonló helyzetű térségek felemelését 
is. 
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5. FELHASZNÁLT  IRODALAOM 

 
Erdeiné Horváth Klára anyagai, Reginnov, 1999 
 
64/2004. (IV.15.) Kormányrendelet (Kormányrendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek 
jegyzékéről 
 
Cserháti Falvak az Élhető és Éltető Vidék, Cserfa LEADER+ Cserháti Falvak Helyi Akciócsoportja, 
2005 
 
Országos Területfejlesztési Koncepció, 2005. december, Országos Területfejlesztési Hivatal, Készült 
a VÁTI Kht. – Stratégiai Tervezési Igazgatóság közreműködésével 
 
240/2006 (XI.30.) Kormányrendelet (Kormányrendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről) 
 
Az országos területrendezési terv felülvizsgálata az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény módosító javaslata – egyeztetési anyag, Az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium Területrendezési és Tervezési Főosztálya Megbízásából készítette a VÁTI Kht., 
Budapest, 2006. december 
 
Éghajlatváltozás és a helyi szintű cselekvés lehetőségei, Antal Z. L. – Botos B. – Leidinger D., 2009;  
 
Dövényi Z.: Magyarország kistájainak katasztere; MTA Földrajztudományi kutatóintézete, Budapest 
2010 
 
Területfejlesztési füzetek 1. Segédlet a közösségi tervezéshez; Budapest, 2010, Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi szakállamtitkársága (TÉSZÁT) 
megbízásából, tartalom összeállítása, koordinálás: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Nonprofit Kft., Sorozatszerkesztő: Dr. Czene Zsolt – Dr. Péti Márton 

 
Területfejlesztési füzetek 2. Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok; 
Budapest, 2010, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából, 
tartalom összeállítása, koordinálás: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Sorozatszerkesztő: Dr. Czene Zsolt – Dr. Péti Márton 
 
Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégiai Koncepció -2020 II. (agrár-, élelmiszer-, környezet- és 
vidékstratégiai alapvetések) (vitaanyag), Budapest, 2011. április 8. Vidékfejlesztési Minisztérium 
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