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Csengőd	 községi	 jogállású	 település,	 Bács-Kiskun	 megye	 északnyugati	 részén	
a	 kiskörősi	 járásban	 található.	 Lakónépessége	 2019-ben	 2149	 fő	 volt	 (nepesseg.
com).	 Tanulmányom	megírását	 ennek	 a	 településnek	 a	 külterületén	 lévő	 tanyák-
kal kapcsolatos kutatási eredmények inspirálták. Írásom két téma köré csoporto-
sul:	először	elemzem	az	alföldi	tanyák	kialakulásának	és	hanyatlásának	történetét,	
majd	bemutatom	a	csengődi	tanyakutatás	néhány	megállapítását.	

Ezt a tanulmányt szeretném egykori kollégám, Csatári Bálint emlékének1 szen-
telni. Mögötte (Csatári 1990, 2004, 2005, 2006, 2018; Csatári–Farkas 2018) – mint 
önmagáról nem is olyan régen írta –, „közel fél évszázadnyi tanyakutatás áll” 
(Csatári 2018: 7). Munkássága megkerülhetetlen az alföldi tanyák közelmúltját 
kutatók,	 gyakorlati	 szakemberek	 és	 egyszerű	 érdeklődők	 körében.	 Csatári	 Bálint	
öröksége azért is fontos számomra, mert azon kevés kutatók közé tartozott, aki 
nemcsak egy elhivatott kutató volt, hanem ott, ahol tudott, közvetve a gyakorlati 
életben is segítette a tanyasi embereket. Ennek – a számomra ismertek közül – a 
legszebb	példája	volt	az,	amikor	jóval	a	rendszerváltás	előtt	felkereste	Gajdócsi	Ist-
vánt	–	Baja	országgyűlési	képviselőjét	–	és	megkérte,	hogy	tegyen	valamit	annak	
érdekében,	hogy	 feloldják	a	 tanyaépítési	 tilalmat.	Az	 1950-től	 érvényben	 levő	 ta-
nyaépítési tilalmat 1986-ban – Gajdócsi parlamenti felszólalása révén – szüntették 
meg.	Ebből	 is	 látszik,	hogy	Csatári	Bálint	nemcsak	kiváló	kutató,	hanem	nagy	civil	
habitussal	rendelkező	személyiség	volt.

Az Alföldi tAnyák történetének áttekintése 
a csengődi tanyakutatás kapcsán

Kovács Teréz

Bevezetés
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A tanyák kialakulásának és hanyatlásának története

Az Alföld sajátos magyar tanyarendszerének fénykora 1850–1950 között volt. 
Ezt a száz évet, bár nem írható le egy egységes ívként, a tanyák számának folyama-
tos	növekedése,	azaz	fejlődése	jellemezte	(Kovács	2010).	E	folyamaton	belül	három	
korszakot	 különítek	 el	 egymástól.	Az	 első	 korszak	 az	 1848-as	 jobbágyfelszabadí-
tástól	az	első	világháború	kitöréséig	tartott.	A	második	korszak	a	két	világháború	
közötti	időszakra	tehető,	míg	a	harmadik	az	1945-ös	földreformtól	a	Tanyai	Tanács	
működésének	megkezdéséig,	1950-ig	tartott,	amely	egyúttal	a	hanyatlás	kezdete	is.	
A	(létező)	szocializmusban	mind	a	tanyasi	lakosság,	mind	az	egyéni	mezőgazdasági	
termelés	drasztikusan	lecsökkent.	A	rendszerváltással	új	korszak	kezdődött,	amely	
napjainkban is tart.

A	tanyafejlődést	több	tudományterület	vizsgálta	és	vizsgálja	ma	 is.	A	témának	
könyvtárnyi szakirodalma van. A szociológiai szempontú megközelítéssel, amelyet 
e	tanulmány	is	képvisel,	a	szakirodalomban	először	a	két	világháború	között	Erdei	
Ferenc	1933–1942	között	 írt	műveiben	találkozunk.	A	szocializmusban	kialakult	új	
politikai döntés a tanyák megszüntetését célozta meg, ami egyúttal a kutatását is 
ellehetetlenítette. Mégis, a korszak vége felé a téma iránt ismét felébredt a tudo-
mányos	érdeklődés.	A	megjelent	szakirodalomból	Pölöskei	Ferenc–Szabad	György	
szerkesztésében (1980) napvilágot látott A magyar tanyarendszer múltja	 című	
kötet néhány tanulmányát hívtam segítségül. 

 

Első korszak: a tanyai gazdálkodás tömegessé válása 

A	tanyaépítés	és	a	gazdálkodás	tömegessé	válásában	több	tényező	is	szerepet	
játszott. Ezek: a tanyai végleges kiköltözés (tanyásodás) tiltásának eltörlése, a 
gabonakereslet növekedése és az alföldi településszerkezeti viszonyok adottságai. 
A	 tanyásodás	 legközvetlenebb	 oka	 azonban	 az	 addig	 közösen	 használt	 legelők	
kiosztása, majd feltörése, azaz szántófölddé alakítása volt.

A török hódoltság következtében beállt település- és tájpusztulás révén – ez 
az egyszer majd tanyás térség – a nomád kor szintjére süllyedt vissza. A török 
hódoltság következtében az alföldi falvak 70–80 százaléka elpusztult. A település-
szerkezeti	viszonyokat	illetően	már	a	török	hódoltság	alatt	és	utána	is	az	Alföldön	
földesúri	fennhatóság	alatt	álló,	de	viszonylag	nagy	autonómiával	bíró	mezőváro-
sok váltak uralkodóvá. „Eléggé általános jelenség volt, hogy egy-egy városi 
közösség 8–10 vagy még ennél is jóval több falu határát bérelte, elfoglalta, 
vagy megvásárolta, s hosszabb-rövidebb ideig hasznosította.” (Rácz 1980: 
104)	A	„új	határrészt”	a	mezővárostól	a	 jobbágyok	(gazdák)	nem	„telkes”,	hanem	
„kertes”	 rendszerben	 vehették	 művelés	 alá.	 A	 kerteknek	 nevezett	 határrészben	
így	megteremtődött	 a	 művelési	 kötelezettségektől	 mentes	 szabad	 földhasználat	
(Duró 2019). A ritka településhálózat azt eredményezte, hogy a várostól mesz-
sze	fekvő	„kertekbe”	az	oda	kijáró	gazda	egy	alkalmi	szállást	 is	biztosító	kunyhót	
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épített magának, illetve a jószágát ellátó cselédjének (Szabad 1980). Azonban ezek 
a szállások még nem tanyák.2

 Erdei Ferenc – akinek munkásságáról ebben a fejezetben még sok szó esik – a 
tanyák	kialakulását	elsősorban	a	néprajzos	Győrffy	 István	1937-ben	megjelent	„A	
magyar	 tanya”	című	 tanulmányából	kiindulva,	az	ősi	magyar	 (15–17.	 századi)	 szál-
lásrendszerre	 vezette	 vissza.	 Ezen	 a	 helyen	 érdemes	 Győrffy	 tanya-definíciójára	
kitérni: „A tanya vagy régebbi néven szállás alatt a magyar Alföld szétszórt, 
magányos telepeit értjük, melyek ma mezőgazdasági munkák, s általában 
a gazdálkodás központjai, régebben pedig a lábas jószág teleltető helyei 
voltak. […] A magyar földművesnek az Alföldön két telepe van, egyik a vá-
rosi vagy falusi lakóháza, másik a határban lévő nyári, vagy téli szállásul 
szolgáló tanyája.” (Győrffy	1937:	70)

A	 18.	 század	 végén,	 19.	 század	 elején	 meghonosodik	 a	 földművelés,	 ezzel	 a	
puszták	 kisebb-nagyobb	 részein	 a	 legelőket	 szántóterületekké	 alakították.	 Egyre	
inkább	megjelentek	az	arra	épült	és	már	időszakosan	lakott	szántóföldi	üzemköz-
pontok,	 a	 tanyák.	 Mindez	 rendezetlenül,	 ötletszerűen,	 állami	 szabályozás	 nélkül	
ment	végbe.	Erre	az	időszakra	esnek	a	nagy	újra	telepítések	is.	A	különböző	bete-
lepülők	egyes	területeken	úgyszintén	hozzájárulnak	majd	a	tanyák	létrehozásához.

A jobbágyfelszabadításig a telkes gazdák tanyára való kiköltözését az állami és 
a városi hatóságok is tiltották. A városi hatóságokat kevésbé érintette a cselédek 
állandó	 tanyai	 letelepedése,	mint	 az	 állami	 és	 városi	 adókat	 fizető	 telkes	 gazdák	
„kertekbe” való végleges kiköltözése. Ez utóbbi ugyanis azzal a következménnyel 
járt, hogy a városban lakók száma csökkent, ezért az adóterhek növekedtek. A 
jobbágyfelszabadítás után a kor közgazdászai, közírói viszont már nem a tiltást, 
hanem	 ellenkezőleg,	 az	 ésszerű	 gazdálkodás	 céljából	 a	 tanyásodást,	 azaz	 a	 ta-
nyára való kiköltözést szorgalmazták (Balogh 1965). Ebben a korban, tehát a 19. 
század	 közepén	 Európa-szerte	megjelenő	nagy	gabonakereslet	 és	 az	 arra	 válasz-
ként	 jelentkező	magyar	gabonatermelés	 és	 export	 adott	okot	 az	 eddigi	 legeltető	
állattartás továbbfejlesztésére. Ebben a folyamatban alakultak ki a szántóföldi és 
a félszilaj állattartásra berendezkedett tanyák. „A tanyarendszert annak idején 
az ésszerű munkaszervezés igénye hívta életre. A mezőgazdasági műve-
lés szempontjából kétségtelenül előnyt jelentett, hogy a gazda a termőhely 
közelében lévő tanyán élt.” (Duró 2000: 178) A városból a napi ki-bejárás a nagy 
kiterjedésű	határ	távoli	pusztáira	nem	tette	volna	lehetővé	a	fenti	belterjes	mező-
gazdálkodás	kialakulását,	ha	a	gazda	(illetve	az	ő	cselédje)	nem	tartózkodik	először	
csak	a	főbb	munkálatok	alatt,	később	állandóan	a	tanyán.	Már	a	kialakuláskor	is	az	
egyes tájak tanyái között nagy eltérések voltak és ezek az eltérések végig megma-
radtak, de… „Közös volt bennük hajdan persze »a tájba való illeszkedés« 
a lokális földrajzi és gazdálkodási viszonyok szigorú összhangja.” (Csatári 
2018: 6)

A tanyaépítést, az oda való részbeni vagy teljes kiköltözést tovább serkentette 
a	nagykiterjedésű	puszta	legelőinek	felosztása.	A	legelőként	hasznosítható	puszták	
az Alföldön – mint arról eddig is szó volt –, a városok tulajdonában voltak, ezért 
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maguk	döntöttek	a	legelőparcellázás	sorsáról.	Szegeden	például	hosszú	lejáratú,	10	
vagy 30 évre szóló bérletbe lehetett 5 hold alapegységként (tehát 5, 10, 15, 20 hold) 
legelőföldeket	venni.	Kecskemét	város	kisebb	birtokegységeket	ingyen	adott	a	vá-
rosi	szegényeknek,	illetve	lehetett	vásárolni	is	a	külső	legelőkből.	A	városhoz	közeli	
Helvécián Weber Ede, Helvécia földbirtokosa szintén ingyen parcellákat osztott 
ki a szegény családoknak. Debrecenben csak azok kaphattak tanyaföldet, akiknek 
volt	 városi	 háza.	 Ezeket	 a	 legelőterületeket	 a	 felparcellázás	 után	 feltörték,	 azaz	
szántóföldé alakították és tanyákat építettek rájuk. Ezzel a tanyás gazdálkodással 
(Szeged	és	Kecskemét	környékén)	a	városi	szegénység	előtt	 is	megnyílt	az	önálló	
egzisztencia	megteremtésének	a	lehetősége.	A	városok	eltérő	tanyapolitikája	kiha-
tott	a	tanyásodás	későbbi	alakulására.	Egy	dolog	azonban	közös	volt	minden	alföl-
di	város	esetében.	Ez	pedig	a	tanyai	lakosságszám	növekedése	a	mezővárosból	való	
szétszóródás – mai értelemben kiköltözés – révén. Az 1850–1890 közötti évek-
ben a Duna–Tisza közén és az Alföld más részein százezrével keletkeztek tanyák. 
1910-ben az összlakosság 11 százaléka, az alföldi lakosságnak pedig egyharmada 
tanyákon élt (Rácz 1980). Az akkori országterület legtanyásabb térsége Csongrád, 
Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Bodrog, Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Hajdú megye 
egybefüggő	területe	volt.	

A	 szőlőtermesztés	 (különösen	 Szegeden	 és	 Kecskeméten)	 a	 filoxéra-fertőzés	
után terjedt el ezekben a homokos talajú3 térségekben. Itt volt a leglátványosabb a 
tanyasi lakosság növekedése is. 1850–1870 között Szeged tanyai népessége meg-
kétszereződött,	Kecskemété	megháromszorozódott.	E	két	város,	továbbá	Szabadka	
lettek a legtanyásabb városok az Alföldön. Az alföldi városok határai folyamatosan 
népesültek	be	tanyákkal.	A	birtokos	gazdák	és	bérlők	nagy	része	is	a	tanyára	köl-
tözött állandó jelleggel. Erdei 1939-ben azt írta, hogy a tanyák kialakulása nélkül 
nem	 lett	volna	 lehetséges	nagy	népességű	 (30	ezren	felüli	 lakosságú)	 földművelő	
közösségek	létrejötte,	és	ez	a	településforma	megoldotta	azt,	hogy	a	földművesek	
is lehessenek városlakók (Erdei 1974).

A lakosságnövekedéshez nemcsak a városból tanyákra költözés járult hozzá, 
hanem	az	Alföld	újratelepítése	is,	a	távolabbi	térségekből	ideérkező	magyar,	német	
és szlovák népesség révén. A telepítést a helyi földbirtokosok, a bécsi udvar és vé-
gül	a	magyar	kormány	végezte.	E	népességváltozás	során	előfordult,	hogy	a	távoli	
pusztákon	besűrűsödtek	egyes	tanyacsoportok,	amelyek	lakói	nem	a	népes	városi	
központból, hanem távolabbról érkeztek oda. Ezek tehát valódi szórványként jöt-
tek létre, amelyek közül egyes tanyacsoportok természetes módon létrehoztak új 
falvakat.	Így	jött	létre	1912-ben	Csengőd	is.	

Összegzésként elmondható, hogy „a tanyák gazdaságának látványos fel-
lendülése a feudális korlátoktól mentes XIX. század végén és a XX. század 
elején zajlott.” (Csatári–Farkas 2018: 33) A 20. század elejére a tanyás parasztvá-
ros,	 a	mezőváros	 lett	 az	 Alföld	 legjellegzetesebb	 településformája.	 A	 tanyai	 gaz-
dálkodáshoz	 köthető	 a	 jelentősebb	 állattartás,	 földművelés	 és	 kertészeti	 kultúrák	
meghonosodása, továbbá a helyi- és osztrák–magyar monarchiabeli piacok ellátá-
sa, illetve az export biztosítása.
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Második korszak: A tanyák a parasztpolgárosodás fő színtereivé váltak

Csatári Bálint szerint társadalmi szempontból a tanyák egyfajta fénykora volt a 
két világháború közötti korszak. „A tanyák sajátos társadalommá formálódása 
talán az 1930-as évek klebelsbergi iskola- és pusztai templomépítő hulláma 
után vett érdemi lendületet. A tanyai – a szabadságot feltétlenül szerető – 
nép híres gazdaköröket, olvasóköröket szervezett; segítették egymást, sok 
helyen valódi társadalmi közösségé szerveződtek.” (Csatári 2004: 16) Márkus 
Istvántól	tudjuk,	hogy	például	Nagykőrösön,	amelynek	határa	70	ezer	holdon	terült	
el,	 1940-ben	 nyolc	 tanyasi	 iskola	 működött.	 A	 tanyákat	 egy	 sugaras	 útrendszer	
kötötte össze a várossal (Márkus 1979). A tanyasi iskolák körül helyenként más 
intézmények, például kápolnák vagy a külterületi közigazgatás megszervezésére 
ún.	kapitányságok,	boltok,	de	még	vasúti	megállóhelyek	is	előfordultak.	Így	például	
Csengőd	is	vasútállomást	kapott	1882-ben,	a	Budapest–Szabadka	vasútvonal	meg-
nyitása alkalmából (Pivarcsi 2001).

Hajdú	 (1993)	 szerint	 Trianon	után	 felértékelődött	 az	Alföld;	 és	értelemszerűen	
benne	 a	 mezővárosi	 tanyák	 szerepe	 is. „A tanya a mezőgazdasági termelés 
egyik üzemszervezeti formája. [...] a kor egész magyarországi mezőgazda-
sági termelésének egyik meghatározó tényezője lett. Különösen azzá vált 
az első világháború után, amikor az ország területi csökkenése eredménye-
ként az alföldi tanyás vidék aránya – csonkulása ellenére is – megnöveke-
dett.” (Rácz 1980: 98) 

A	mezőváros4 a tanyasiak számára a piacot és a magasabb, városi, civilizáltabb 
életmódba	való	bekapcsolódást	biztosította.	A	tanyasiak	pedig	friss	és	jó	minőségű	
áruval látták el a városiakat, termelésük egy része pedig exportra került. A leg-
munkaigényesebb	szőlő-	és	gyümölcstermesztés	és	a	baromfitartás	jellemző	volt	a	
kisebb	tanyai	gazdaságokra	is.	A	szőlőtermelő	térségben	a	két	világháború	között	
meghonosodott	a	köztes	művelés.	Ez	azt	 jelentette,	hogy	a	szőlő	közé	gyümölcs-
fákat és nyári zöldségfélét (babot, burgonyát, tököt) ültettek azért, hogy minél in-
tenzívebben	kihasználják	a	meglevő	területeiket.	Ekkor	virágzott	fel	a	szegedi	és	a	
kalocsai paprika, a makói hagyma, a kecskeméti sárgabarack. A fordulatot a városi 
piaci igények ösztönözték (Kovács 2010). Erdei szerint a kertkultúra kialakulását a 
„mezőváros szervezete, társadalmi légköre és városiassága tette lehetővé, 
másfelől pedig a kertkultúra visszahatott és tovább gyarapította a mezővá-
rosok városiasságát, társadalmi emelkedését és fölszabadulását, éppúgy, 
mint a város képét.” (Erdei 1974: 52)

A piaci termelés hozzájárult a tanyasi gazdák polgárosodásához. Erdei polgáro-
sodás	alatt	azt	értette,	hogy	a	gazdák	(az	önellátáson	túl)	árutermelők	 lesznek	és	
szorosan	bekapcsolódnak	 a	mezővárosi	 társadalomba.	 Erdei	 szerint	 a	mezőváros	
nagyobb	és	szabadabb,	mint	a	falu.	A	falurendszerrel	szemben	–	ahol	a	földművelő	
portája, háza nemcsak fogyasztási üzem, háztartás, hanem termelési üzem is –, 
a tanyarendszer differenciálódást jelent, egyik oldalról a termelési és fogyasztási 
üzem szétválását, a másik oldalról pedig integrálódást, a tanya és városi (esetleg 
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falusi) ház együvé tartozását. Erdei szerint a tanyasi ember a tanyán dolgozik, a vá-
rosban lakik és szórakozik. Definíciója szerint „ a tanyák nem önálló települések, 
hanem egy-egy község mezőgazdáinak az állattenyésztés révén kialakult 
külső telepei, amelyek azonban beletartoznak az illető község szerves ré-
szébe.” (Erdei 1976: 12)

„Tulajdonképpen a tanyát Erdei elhatárolja a magában álló parasztház-
tól, az »Eisenhof«-tól, és a hazai paraszti polgárosodás sajátos terméke-
ként és feltételeként értékeli.” (Dénes 1980: 320) Kortársait, írótársait is foglal-
koztatta	Erdeinek	ez	az	eredeti,	sajátosan	magyarnak	nevezett	„tanyás	mezőváros”	
felfogása.	Bibó	 István	azt	emelte	ki,	hogy	ő	nem	véletlennek	és	 főleg	nem	 is	 tör-
ténelmi	szerencsétlenségnek	tartja	a	tanyás	mezővárost,	hanem	az	alföldi	magyar	
parasztság5 legnagyobb történelmi teljesítményének. „A hangsúly nem a város-
ban-élésen van, hanem a városi szervezetű életen van.” (Bibó 1940: 511)

Erdei 1942-ben a Magyar tanyák	című	könyvében	az	alföldi	mezővárosban	és	
tanyán lakók kapcsolatát három típusba sorolta: nagygazda-, kisgazda- és farm-
tanya.

A nagygazdatanya a cselédeket tartó nagyobb gazdák tanyatípusa. A gaz-
da a városi házában lakott családjával, és csak a nagyobb munkálatok alkalmával, 
legfeljebb néhány nap volt a tanyán. Ezzel a típussal Erdei a továbbiakban nem is 
foglakozott részletesebben.

A kisgazdatanya volt Erdei számára az ideális és domináns tanyatípus. E tí-
pus esetében a munkaképes fiatal gazda egész éven át kint lakott a tanyán család-
jával úgy, hogy volt ott egy berendezett háztartása is. Az igazi otthona azonban a 
városban volt, ahová öregségére beköltözött, és ahová vasárnap és piaci napokon 
bejárt.	Az	ünnepnapjai	 is	a	városi	házban	–	ahol	az	 idős	szülők	 laktak	–	zajlottak.	
Azért tartotta ideálisnak Erdei a kisgazdatanyát, mert ott szétvált a gazdasági és a 
civil	élet,	a	tanya	elsősorban	termelési	célt	szolgált,	és	ott	a	tulajdonos	munkaké-
pes	korában	tartózkodott.	A	városban,	ahol	háza	volt,	lehetősége	nyílott	arra,	hogy	
kulturált életet éljen.

A haszonbéres tanya – egy külön típus ugyan –, de végeredményben a kis-
gazdatanya	egyik	változata.	Ebben	az	esetben	a	birtokos	a	tehetősebb	gazda,	aki	
haszonbérbe	adta	a	tanyát	és	a	földet.	Neki	esetleg	a	szőlő	maradt	saját	kezelés-
ben.	A	bérlő	a	saját	gazdasága	keretei	között	termelt,	csak	a	haszonbérlet	feltéte-
leit	kellett	teljesítenie.	A	haszonbéres	tanyatípus	 leggyakrabban	akkor	fordult	elő,	
ha a kisgazdának több fia volt, és nem tudott valamennyinek tanyát adni, hanem 
némelyek közülük arra kényszerültek, hogy haszonbéres tanyát találjanak, és ott 
kezdjenek	önálló	gazdálkodásba.	Később	tudtak	maguknak	tanyát	építeni,	de	ad-
dig is rendszerint ott volt a szüleik városi háza, ahová bejárhattak.

A farmtanya ugyanolyan volt, mint egy ház a faluból, csak kiemelve a zárt sor-
ból,	a	termőföldre	ültetve	át.	Tehát	állandó	és	örökös	otthont,	kitelepülést	jelentett,	
és a teljes háztartás is a tanyán volt. Az ilyen tanyához már nem tartozott városi 
(esetleg falusi) ház, amely otthonul szolgált volna. Erdei szerint ez a tanya a benne 
lakóknak	egyetlen	és	kizárólagos	otthona	volt	a	bölcsőtől	a	sírig	(Erdei	1976).	
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Ez utóbbi típusról, mivel nem válik szét a munka és civil élet, pejoratívan fogal-
maz, még a falunál is rosszabbnak tartja. A gazdasági hatékonyság és az életmód 
minősége	szerinti	sorrend	a	következő:	kisgazdatanya,	falu,	farmtanya.

„A tanyakérdés a XX. századi Magyarországon mindvégig politikai kér-
dést is jelentett.” (Duró 2000: 178) Erdei tanyafelfogását akkor tudjuk jobban 
megérteni,	 ha	betekintünk	 abba	 a	 korba,	 amelyben	ő	 élt.	 „Erdeit megelőző ta-
nya-irodalmat sajátos megközelítés jellemezte: a tanyai életforma korabeli 
elmaradottságát feltárva a tanyás településrendszer felszámolását, szor-
galmazta.” (Csalog 1980: 339) Tehát Csalog szerint Erdei a tanyák megmentése 
mellett érvel, de ugyanakkor úgy véli, hogy „a kisgazdatanya” az 1930-as évek vé-
gén nem a tanyák 70 százalékát jelentette, ahogy Erdei leírta, hanem jóval keveseb-
bet. Továbbá Csalog szerint tévesen ítéli meg Erdei a tanyán gazdálkodó kétlakiak 
városhoz kapcsolódását a nagycsaládi szervezetben. Ezek a kapcsolatok – Csalog 
megállapítása alapján – ekkor már lazábbak és formálisabbak voltak, mint ahogy 
azt	Erdei	bemutatta.	Később	a	geográfus	Timár	Lajos	viszont	azt	írja,	hogy	Erdeinél	
„a város és tanya vonzáskörzete közötti kapcsolatnak a túlhangsúlyozása” 
figyelhető	meg	(Timár	L.	1988:	88).	

Ebben a korban tudományos körökben éles vita folyt arról is, hogy milyen tele-
pülést tekinthetünk városnak. Mint korábban szó volt róla, Erdei e téren az alföldi 
magyar	mezővárost	emelte	ki,	bizonyította	annak	városias	voltát.	Mint	azt	több	he-
lyen	is	hangsúlyozta,	az	alföldi	parasztváros	sajátos	történelmi	fejlődés	miatt	eltér	
a nyugat-európai, de a dunántúli, az erdélyi és a felvidéki városoktól is. Az alföldi 
mezőváros	alatt	ő,	mai	értelemben	véve,	a	település	egész	közigazgatási	területét	
értette. A külterület tanyákkal van tele és azok szoros kapcsolatban vannak a bel-
területtel, a várossal. A Magyar város	című	művében	maga	Erdei	ismételten	részt	
vesz a város vitában, miközben bírálja a statisztikusokat, akik szerint „város csak 
az a lakott hely, amelyben bizonyos számon felüli lakosság tömörül”; illetve 
a	 településföldrajzosokat.	 Ez	 utóbbiak	 szerinte	 leegyszerűsítve	 úgy	 tartják,	 hogy	
„város minden nem mezőgazdasági település, ha bizonyos nagyságot elér” 
(Erdei 1974: 14–15). Erdei kortársa és a kor legismertebb geográfusa, Mendöl Tibor 
is	 bekapcsolódott	 a	 vitába.	Mendöl	 a	 tanyás	 települést	 Erdeitől	 gyökeresen	 elté-
rően	értelmezte.	Ő	úgy	érvelt,	hogy	Magyarországon,	és	különösen	az	Alföldön	a	
közigazgatási egységek csak ritkán jelentenek földrajzi települési egységet. Vagyis 
az	Alföldön	a	városok	népességszámából	le	kell	vonni	a	tanyavilág	népességét,	sőt	
még	a	belterület	őstermelő	rétegét	is,	és	a	város	határát	a	zárt	beépítés	határánál	
húzta meg (Timár L. 1988). Mendöl 1941-ben – Megjegyzések Erdei Ferenc „A 
tanyás települések földrajzi szemlélete” című cikkéhez	című	írásában	–	Erde-
ire utalva kiemeli, hogy vele hasonlóan elismeri azt, hogy a tanyarendszernek két-
ségtelenül	vannak	az	ősi	magyar	szállásrendszer	emlékét	őrző	jegyei.	Neki	viszont	
nem az a feladata, hogy ezt tanulmányozza, hanem a „geográfus feladata ezzel 
szemben a mai táj tárgyi valóságának és életjelenségeinek magyarázó le-
írása lévén, számára a tanyák serege kétségkívül újkori jelenség” (Mendöl 
1941: 115). 
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Mendöl jól látta, hogy nemcsak az Erdei féle tanya–város-kapcsolat létezik ki-
zárólagosan, hanem vannak magányos önálló tanyák is. Ebbe a csoportba sorolja a 
cselédes-	és	kisgazdatanyák	döntő	részét,	amelyekről	azt	írja,	hogy	az	ottlakóknak	
alig van valami kapcsolatuk a várossal, amelynek határában élnek. Ezeket falusias 
magányos	 településeknek	 tarja.	 Kettőjük	 vitája	 –	 amely	 voltaképpen	 arról	 szól,	
hogy	 a	 szociológiának	 és	 a	 geográfiának	 különböző	 megközelítési	 szempontjai	
vannak –, a településföldrajzi tanulmányok máig kedvelt hivatkozási alapja lett (Ti-
már J. 1990; Timár L. 1988; Duró 2000, 2005; Csatári 2005; Csatári–Farkas 2018). Ezt 
Mendöl	 a	 következőképpen	 fogalmazta	meg: „A szociológus éppoly kevésbé 
mondhat le arról, hogy a táj és ember viszonyát is az ember oldaláról néz-
ze, mint a geográfus arról, hogy ugyanazt a viszonyt a táj oldaláról szem-
lélje.” (Mendöl 1941: 115) Kiegészítésként a fenti szakmai vitához Duró a követke-
zőket	írja:	„A geográfus ugyanis szórványnak, méghozzá olyan szórványnak 
tekinti a tanyát, amely a zárt településből való kiköltözés – ún. másodlagos 
településszóródás – eredményeként jött létre. […] Az etnográfusok ezzel 
szemben azt vallják, hogy a tanya tartozéktelepülés, hiszem a határba kihe-
lyezett mezőgazdasági üzemközpont eredetileg a belterületi otthon kiegé-
szítése volt. Azok a családok, akiknek élete megoszlott a »kinti« tanya és a 
»benti« lakóház között, sohasem szakadtak ki az anyatelepülésből.” (Duró 
2005: 8–9) Erdei pedig, mint arról a tanulmány elején már szó volt, az etnográfusok 
tanyafelfogásával	osztozott.	Ő	csak	a	farmtanyát	 ismerte	el	a	geográfusi	értelem-
ben	vett,	a	településből	véglegesen	elszakadt	szórványtanyának.

Összegzésként elmondható, hogy a két világháború között a politika számára 
felértékelődött	a	tanya.	Erdei	Ferenc	1933–1942	közötti	korszakára	jellemző,	hogy	
„a magyar paraszti polgárosodás feltérképezője és ideológusa” (Dénes 1980: 
115)	volt;	aki	az	urbánus	életmód	lehetőségeit	kívánta	az	alföldi	parasztság	számá-
ra	 általánosan	 hozzáférhetővé	 tenni.	 Ennek	 legideálisabb	megvalósítását	 a	 városi	
lakóház és az ahhoz tartozó tanyai gazdálkodási üzem tulajdonosi és családi egy-
ségében látta. A tanyák Erdei megközelítésében nagyon fontos szerepet játszottak 
az	alföldi	mezővárosok	létrehozásában.	Számomra	Erdei	nemcsak	a	parasztság,	ha-
nem	az	alföldi	mezőváros	feltérképezője	és	 ideológusa	 is.	Nehéz	 lenne	eldönteni,	
hogy	melyik	milyen	mértékben;	 az	 viszont	egyértelmű,	hogy	néprajzi	 szempontú	
megközelítésből	 indult	ki,	és	azt	továbbfejlesztve	szociológiai	megközelítést	alkal-
mazott. Mendöl viszont a szórvány tanyákról földrajzi szempontú megközelítéssel 
gazdagította a szakirodalmat. „Az elhíresült vitában – Csatári szerint – mindkét 
félnek igaza volt. A tanyák azon nagy hányada, amelyek többsége a török 
hódoltság utáni elnéptelenedett területeken, bérelt legelőkön, pusztákon 
jött létre, teljesítette a falusias magányos település kritériumait. Tehát kielé-
gítette a lakó- és a munkahely térbeli együtteseként mendöli településfunk-
ció követelményét.” (Csatári 2005: 2) Számunkra ez azért fontos, mert az általunk 
vizsgált	csengődi	tanyavilág	is	ez	utóbbi	típushoz	sorolható.
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Harmadik korszak: A tanyák gyors felszámolása és lepusztulása

Az 1945-ös földreform6 alkalmával Magyarországon a nagy- és középbirtok-
rendszert felszámolták, és 650 ezer földnélküli vagy pár holdas szegényparaszti 
családnak adtak átlagosan 3 hektár földet. Az új gazdák közül mintegy 75 ezer 
család többségében szerény kis farmtanyát épített magának és családjának. A há-
ború	 végeztével	 nagyon	 nehéz	 idők	 következtek	 az	 élelmiszerellátás	 terén,	 de	 a	
paraszttársadalom rendkívüli szorgalmának, földszeretetének és lelkesedésének 
köszönhetően	elindult	 a	 családi	munkaerőn	alapuló	kis-	és	középparaszti	gazdál-
kodás. A gyarapodás jelei is hamar látszottak, az élelmiszerellátás javult, de a siker 
nem tartott sokáig. Rákosi Mátyás az 1948. augusztus 20-i kecskeméti beszédében 
nyíltan	megfogalmazta,	 hogy	 a	mezőgazdaságot	 kollektivizálni	 kell,	 és	 e	 téren	 a	
Szovjetunió	példáját	fogják	követni	(Kovács	2010).	Ebben	az	 időszakban	a	magyar	
parasztság még elkeseredetten ragaszkodott az egyéni gazdálkodáshoz. A földtu-
lajdon	gyökerei	erősebbek	voltak	a	közgondolkodásban,	mint	a	többi	kelet-európai	
államban (Donáth 1977). „Az agrárvárosok minden szempontból hátrányos 
helyzetbe kerültek a sztálini szocializmus értékrendjében.” (Duró 2000: 183) 
A beszolgáltatás és a kuláküldözés terhei alatt megtörték a gazdagabb polgárpa-
raszti réteget. Ebben a folyamatban a hatalom különösen figyelt az alföldi tanyás 
gazdák megsemmisítésére.

A szocializmus évtizedében új település- és gazdálkodási rendszer épült ki. En-
nek	 egyik	 szereplője	 Erdei	 Ferenc	 lett,	 aki	 belügyminiszteri,	 majd	 Tanyai	 Tanács	
elnöki pozícióba került. Fontos szerepe lett a tanyapolitika alakításában. Em-
lékeztetőül,	 1939-ben	 a	 Magyar	 Tanyákban	 még	 azt	 írta,	 hogy	 „…ne a tanyák 
falvasíttassanak el, hanem a falvakat kell a tanyák irányába alakítani. Tehát 
nem az a feladat, hogy fölöslegesen erős apró helyi központok alakuljanak 
ki…”	 (1974:	 230–231).	 Ezzel	 ellentétben,	 Hajdú	 kutatásai	 szerint	 elsősorban	 ott,	
ahol a fent említett új gazdák tömegesen építkeztek „1945–1948 között 46 köz-
séget alakítottak részben Erdei Ferenc belügyminiszteri közreműködésé-
vel” (Hajdú 1990: 105). A tanyák falvasítása mellett a hatalom a földmagántulajdon 
kollektivizálását használta fel céljai elérése érdekében. 

A tanyák falvasítása

A tanyák ügye központi politikai kérdés lett. Az államhatalom – a hatástanul-
mányok	 javaslatai	 alapján	 –	 a	 következő	 megállapításra	 jutott:	 „A tanyakérdés 
megoldásának legalapvetőbb előfeltétele a tanyaközpontok kijelölése. Ha 
van központ, akkor a lakosság majd oda épít házat, ott lehet a községi 
intézményeket kialakítani.” (Hajdú 1990: 106) A tanyaközpontok kijelölésére új 
hivatal alakult Tanyai Tanács néven és elnöke Erdei Ferenc7 lett. A Tanyai Tanács 
megalakulása után szinte azonnal megkezdte a tanyaközpontok kijelölését, és 
közreműködésével	 elkészült	 az	 1300/1949.	 számú	 kormányrendelet	 a	 külterületi	
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építkezések	korlátozásáról,	 illetve	 tilalmáról.	 Ettől	 kezdve	csak	a	kijelölt	 tanyaköz-
pontokban lehetett építkezni.

A Tanyai Tanács megalakuláskor még 236 tanyaközpontot jelöltek ki. Az ered-
mények csak szerényen alakultak. A központban a lakóépületek építése és a be-
ígért	középületek	és	infrastruktúra-fejlesztések	(tanácsháza,	iskola,	orvosi	rendelő,	
tanácsi	 szolgálati	 lakások,	 gyógyszertár,	 fúrt	 kút,	 beton	 bekötőút,	 villany	 beve-
zetése)	 nagyon	 vontatottan	 haladtak	 előre.	 Látva	 ezt	 a	 Tanyai	 Tanács,	 1953-ban	
már	 csak	 82	 tanyaközpont	 fejlesztését	 tartotta	 időszerűnek.	 Erdei	 javaslatára	 a	
szervezet 1954-ben feloszlatta magát. A fenti kormányrendelet azonban, amely a 
tanyai építkezést tiltotta, egészen 1986-ig érvényben maradt. Ezzel a modernizáció 
lehetőségét	vonták	meg	a	kint	élőktől.

Duró	Annamária	kutatásaiból	 tudjuk,	hogy	az	egész	Alföldön	a	különböző	 ta-
nyás	 városok	 és	 falvak	 határrészeiből	 a	 20.	 század	 folyamán	 150	 tanyaközség	 lé-
tesült.	 Ezeknek	 csak	 töredéke	 alakult	 ki	 természetes	 úton,	 döntő	 többségük	 az	
1950-es	években	felülről	vezérelve	jött	létre	(Duró	2008).	Az	elcsatolt	területek	ki-
terjedését és lakosságszámát tekintve egyaránt a két leginkább tanyás alföldi város 
– Szeged és Kecskemét – volt a legnagyobb kárvallott: „mindkettő történeti tele-
püléshatárát 9–9 leendő tanyaközség között osztották fel” (Duró 2000: 183).

A földmagántulajdon kollektivizálása

A	tanyák	akadályt	 jelentettek	a	 termelőszövetkezetek	 (tsz-ek)	megszervezése,	
vagyis	az	egybefüggő	nagy	földtáblák	kialakítása	és	az	új	munkaszervezés	számára.	
Az ideológiai okok mellett a politika ilyen gyakorlati szempontból is sürgette a ta-
nyafelszámolást. Az eddigi intézkedések közül a második, tehát az 1959–1961-ben 
lezajlott teljes kollektivizálással érték el leginkább a tanyák leépítését. 1956 után 
a tanyás gazdák is megtörtek és belátták, hogy a földtulajdonuk elvesztése után 
legésszerűbb	megoldás,	 ha	 a	 fiatalokat	 eltanácsolják	 a	 tanyáról.	 A	 fiatalok	 pedig	
egyre inkább a városba és nem a kijelölt tanyaközpontokba költöztek. Ott ipari 
munkahelyek	és	rendszeres	havi	fizetés	várta	őket	(Kovács	2010).

A tsz-ek megszervezésekor a tanyák körül egy hold, azaz fél hektár földet hagy-
tak	meg	a	 tulajdonosaiknak,	a	 többit	elvették	 tőlük.	Emellett	már	a	 tsz-szervezés	
első	 éveiben,	 tekintettel	 az	 élelmiszerhiányra,	 minden	 tagnak	 adtak	 egységesen	
egyéni használatra fél-fél hektár földet, amit háztáji földnek neveztek el. A kis-
parcellás	 szőlő-	 és	 gyümölcstermő	 térségekben,	 továbbá	ott,	 ahol	 jelentős	 volt	 a	
tagság	 tsz-szel	 szembeni	 ellenállása	 és/vagy	 felvilágosultabb	helyi	 vezetők	 voltak,	
ott szakszövetkezeteket létesítettek, amelyek korlátozott körülmények között, de 
lehetőséget	adtak	a	magángazdálkodás	 folytatására.	A	 tsz-ek	 tagsága	az	1960-as	
évek	közepére	már	döntően	csak	idős	parasztokból	és	nőkből	állt,	hiszen	nemcsak	
a fiatalok, hanem a középkorú férfiak is elmentek az iparba dolgozni. A tsz mun-
kaerőhiánnyal	küzdött	és	ezért,	többek	között,	az	elhagyott	tanyákra	a	városokból	
visszacsalogatták	a	képzetlen,	de	szorgalmas	munkaerőt.	
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Ez	 az	 intézkedés	 valamelyest	 fékezte	 a	 tanyák	 elhagyását,	 elpusztulását,	 első-
sorban	a	szőlő-	és	gyümölcstermelő	térségekben,	többek	között	az	általunk	kuta-
tott	Csengődön	 is.	A	Magyar	Szocialista	Munkáspárton	belül	folyamatos	vita	folyt	
az agrár- és az ipari lobbi között (Varga 2001). 1967-ben többségbe kerültek a pár-
ton	belül	az	agrárlobbi	képviselői	(Erdei	Ferenc,	Fehér	Lajos)	és	olyan	törvényeket8 

fogadtak	el,	amelyekkel	elérték	a	mezőgazdaság	támogatását,	majd	gyors	fejlődési	
pályára	 állítását.	 A	 hiánygazdaság	 logikája	 kikényszerítette	 a	 politikai	 vezetéstől,	
hogy	 engedélyezzék,	 bárki,	 aki	 munkaidő	 után	 szeretne	 dolgozni,	 az	 dolgozhas-
son.	Erre	a	 legnagyobb	lehetőség	a	mezőgazdaság	terén	mutatkozott.	Nemcsak	a	
tsz-tagok,	de	a	parasztként	szocializálódott	elsőgenerációs	munkások,	tisztviselők,	
sőt	még	a	vidéki	értelmiség	egy	része	is	létrehozott	a	mezőgazdaságban	egy	má-
sodik	gazdaságot.	Bár	ezután	is	voltak,	elsősorban	a	moszkvai	politikai	változások	
függvényében, megszorítások majd lazítások, de összességében, ez a generáció 
már megtanulta az alkalmazkodást a mindenkori hatalomhoz. Így a megszerzett 
többletjövedelmet	a	vidéki	emberek	civilizációs	körülményeik,	elsősorban	lakáskö-
rülményeik javítására fordították. „Olyan értékek ezek, amelyekre a paraszt-
társadalom korábban igen keveset áldozott.” (Kovács 2010: 175) Lezajlott egy 
foglalkozási	átrétegeződés	is,	melynek	során	a	tanya	már	nem	tekinthető	kizárólag	
a	mezőgazdaságból	élők	lakhelyének	(Duró	1998).	Csatári	leírta,	hogy	miután	a	ta-
nyákon tilos volt az építkezés, a vidéki lakásépítés pedig lendületet kapott, a tanya-
siak is kedvet kaptak ehhez, és emiatt költöztek be a kijelölt tanyaközségekbe. A 
tanya megmaradt a gazdálkodás színhelyeként, tehát egyfajta „tartozéktelepülés-
ként”	élt	tovább,	mint	hajdan	a	mezővárosokból	való	kirajzás	idején	(Csatári	2006).	
A	(létező)	szocializmus	vége	felé	helyenként	megjelentek	a	fóliasátrak	a	tanyák	kö-
rül,	amelyekben	primőr	zöldségféléket	vagy	virágokat	termesztettek.	Mindemellett	
„a tanyák elnéptelenedése különösen az 1960-as, 70-es években gyorsult 
fel” (Csatári 2004: 12). Csak a népszámlálási adatokat figyelembe véve megállapít-
ható, hogy 1949–1990 között a külterületi népesség9 1,1 millióról 200 ezerre, az 
Alföldön e településtípus lakóinak aránya 33 százalékról 6 ,4  százalékra csökkent 
(Duró 1998). Ilyen arányú lakosságcsökkenés elengedhetetlenül oda vezetett, hogy 
a	meglévő	tanyaépületekre	már	nem	volt	piaci	kereslet.	Az	épületek	egy	ideig	üre-
sen álltak, elromosodtak, majd összeomlottak (Szenti 1979). Ezzel a tájképpel mi is 
gyakran	találkoztunk	Csengődön.

Összességében elmondható, hogy a második világháború után létrejött szovjet 
típusú	gazdasági-társadalmi	rendszer	tagadta	a	magántulajdont,	és	felsőbbrendű-
nek	tartotta	a	közös	tulajdont	és	gazdálkodást,	amit	különböző	eszközzel	támoga-
tott. Ebben az összefüggésben a tanyapolitikát a tanyaközpontok kijelölésével és 
a gazdák tsz-be terelésével valósították meg. Mindennek következtében a tanyasi 
lakosság drasztikusan csökkent, a tanyaépületek nagy része romos lett, ami a ta-
nyás térségek táji jellegének lepusztulásához vezetett.
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A tanyák a rendszerváltás után

Az alföldi tanyás térségek lakosságszámának csökkenése területileg igen elté-
rően	alakult	az	előző	évtizedek	során.	A	legnagyobb	mértékben	a	Duna–Tisza-közi	
Homokhátságon	maradtak	meg	 a	 tanyák,	 illetve	 ott	 a	 legnagyobb	 a	 tanyán	 élők	
aránya is. 2001-ben a Homokhátságon a lakosság 17 százaléka még tanyán élt 
(Csatári–Kanalas	2006).	Ezek	közé	tartozik	az	általunk	kutatott	Csengőd	község	is.	

Mi történt az elmúlt 30 évben a tanyákkal és a tanyasiakkal? Mint arról ko-
rábban is szó volt, a tanyai építési tilalmat 1986-dan feloldották, 1992-ben pedig 
megtörtént	 a	 termőföldek	privatizációja	 (Kovács	 2010).	A	 tanyasiak	 visszakérték/
visszakérhették egykor elvett földjeiket. Ennek kapcsán sokan a rendszerváltáskor 
a	 tanyák	 újjáéledéséről,	 árutermelő	 gazdaságok	 tömeges	megjelenéséről	 álmod-
tunk. Ez azonban nem következett be. Az okok bemutatására jelen tanulmány ter-
jedelmi	keretei	nem	nyújtanak	 lehetőséget.	A	tanyák	sorsát	a	rendszerváltás	után	
a	piaci	viszonyok	határozták	meg,	melyek	felsorolási	szinten	a	következők	voltak:	A	
városi	szuburbanizáció	gyorsan	elérte	az	anyavárost	közvetlenül	körülvevő	tanyás	
részt, de nem csak a lakóhelyi, hanem a gazdasági szuburbanizáció is megjelent. 
A nagyobb városokból való lakosságkiáramlás a tanyaközségek népességnöveke-
déséhez is hozzájárult az 1990-es évek elején. Egyes tanyák új funkciókat vettek 
fel: üdülés és idegenforgalom, külföldiek és városi középosztály második otthona. 
A tanyasi társadalom sajátos demográfiai-szociális problémát is rejt magában: az 
ott	 élő	 lakosság	nagy	 része	 rohamosan	elöregszik	 és	 tanyákon	 találnak	menedé-
ket	egyes	perifériára	szorult	csoportok	 is.	Életerős	tanyasi	gazdaságok	nagyon	kis	
számban jönnek létre. Örvendetes viszont, hogy a tanyákon is megjelenik az öko- 
és	a	fenntartható	gazdálkodás	 (Csatári–Farkas	2018).	A	fejlődés	egyik	útja	 lehet	a	
tanyasi	mezőgazdálkodásnak	ez	az	új	irányzata.

A csengődi tanyák 

A Pázmány Péter Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem szociológiai 
szakos hallgatóinak egy-egy csoportja 2019 májusában két hét eltéréssel egy-egy 
falukutató	táborban	vett	részt,	melynek	részét	képezte	a	tanyán	élők	körében	egy	
kérdőív	felvétele	is.	Összesen	82	kérdőív	kitöltésére	került	sor.	E	tanyakérdőív	ösz-
szeállítását,	 kollégáim	 közreműködésével,	 jómagam	 végeztem,	majd	 személyesen	
irányítottam	a	pécsi	 hallgatók	munkáját.	 Tanulmányomnak	ez	a	 része	két	 részből	
áll.	Először	bemutatom	Csengőd	rövid	településtörténetét	a	tanyák	szemszögéből	
nézve.	Ebben	a	részben	elsősorban	Pivarcsi	János	(2001)	kiváló	helytörténeti	mun-
káját	 hívom	 segítségül,	majd	 a	második	 részben	 elemzem	 a	 csengődi	 falukutató	
tábor	tanyákra	vonatkozó	kérdőívének	néhány	adatcsoportját.
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A tanya- és a település kialakulásának rövid története

Csengőd	 lakott	 településként	 elsőként	 1408-ban	 szerepel	 az	 oklevelekben.	 A	
török hódítás során megsemmisült, azonban az 1690-es összeírás nem említi az 
elpusztult települések között (Pivarcsi 2001). Ez egy rideg nagy puszta, amely a 19. 
század	elején	Kiskörös	mezőváros	használatában	volt.	E	táj	ihlette	meg	Petőfi	Sán-
dort is 1848 januárjában, amikor megírta A téli puszták	című	versét.	

A	pusztát	Kiskőrösről	Wattay	Ferenc	és	György	bérelte,	akik	még	a	19.	század	
elején	 felvidéki	népességet	 telepítettek	Kiskőrösre.	 Leányági	 leszármazottjaik	 ide-
jében	ezek	közül	a	családok	közül	többen	átjöttek	Csengődre.	De	a	környékről,	így	
Soltvadkertről,	Kecelről,	Izsákról	is	jöttek	ide	betelepülők,	vagy	azok	leszármazottai	
(Pivarcsi	2001).	Tehát	Csengőd	a	Mendöl	által	leírt	szórvány	tanyák	típusába	sorol-
ható. Akik ide települtek, azoknak nem volt a belterületen házuk, csak kis kunyhó-
ból	álló	tanyájuk	volt,	amely	–	ahogy	Erdei	írta	erről	a	tanyatípusról	– a bölcsőtől 
a sírig tartó kizárólagos otthonuk volt. A telepítés a 19. század végén, de még 
az	 első	 világháború	 után	 is	 tartott.	 A	 betelepítettek	 különböző	 nyelvű	 és	 eltérő	
hagyományokkal bíró emberek voltak. Szó szoros értelemben a mindennapi életü-
kért	kellett	nap-nap	után	megküzdeniük.	Az	agroökológiai	adottságok,	a	legeltető	
állattartást leszámítva, nagyon mostohák voltak, ezért sokan feladták az ittlétet és 
tovább	mentek.	 1900-ban	 a	mai	 Csengőd	 területén	 lévő	 pusztán	 807-en	 laktak.	
Volt vasútállomása, postája és távírdája; Pest–Pilis–Solt vármegyében a Kunszent-
miklósi	 járáshoz	 tartozott.	A	 csengődiek	 hivatalos	 ügyeiket	 a	 14	 kilométerre	 lévő	
Kaskantyún intézhették. Ezen a helyzeten szerettek volna javítani azok az egykori 
tanyasiak,	akik	–	miután	többségre	tettek	szert	a	kaskantyúi	képviselőtestületben	
–,	némi	furfanggal,	áthozták	a	községháza	bútorzatát	és	a	jegyzőt	Csengődre.	Így	
vált	Csengőd	1912-ben	önálló	községgé	Orcsik	András	bíró	és	Csaba	József	jegyző	
vezetésével.	Erre	az	évre	felépült	az	új	községháza	a	Fő	utcán.	Történelme	során	a	
településnek	később	még	a	nagyközségi	rangot	is	sikerült	elérnie	(Pivarcsi	2001).	E	
tanyaközség tehát a tipikus példája azon kevés településnek, amelyek alulról szer-
veződve	természetes	úton	jöttek	létre.

A szocializmustól a rendszerváltásig

1945–1990	között	a	 településfejlődésben	a	csengődiek	 jelentős	eredményeket	
értek	el.	Köszönhető	ez	annak,	hogy	a	 lakosság	földre	már	nem	költhetett,	ezért	
házaikat	bővítették,	korszerűsítették	és	civilizációs	körülményeiket	javították.

1959–60-ban	Csengődön	is,	akárcsak	az	ország	egész	területén,	megkezdődött	
–	hivatalos	nevén	–	a	mezőgazdaság	szocialista	átszervezése.	Csengődön	a	vezetők	
a	lakosság	nagy	örömére	elérték	azt,	hogy	nem	termelőszövetkezet,	hanem	az	elő-
ször	három,	majd	azok	egyesítésével	egy	–	Aranyhomok	nevet	viselő	–	szakszövet-
kezet	alakult.	„Így	mindenki	egyénileg	művelhette	tovább	földjét,	szőlőjét.	A	szor-
galmas	munka	és	a	cukorral	folytatott	borjavítás	később	a	lakosság	nagyobbik	felét	
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jelentős	többletjövedelemhez	juttatta.10” (Pivarcsi 2001: 23) Az 1960–70-es években 
minden	család	 tartott	állatokat	és	művelte	a	 saját	 szőlőjét,	mindemellett	volt	egy	
fő	munkahelyük	 is,	 ahol	 szintén	helytálltak.	A	 falu	határának	30	 százalékán	 szőlő	
és	gyümölcsös	volt.	Egyik	oldalon	a	korlátlan	KGST	felvevő	piac,	a	másik	oldalon	a	
paraszti szorgalom alakította ki ezt az életstratégiát. Ez az életmód megfeszített 
munkát	 várt	 el	 a	 résztvevőktől.	 Az	 a	 generáció,	 amely	 egykoron	 paraszti	minták	
alapján	szocializálódott,	képes	volt	erre	a	munkatempóra,	nem	így	a	később	szü-
letettek	 (Kovács	2019).	 Egy	61	éves	nő	erről	 így	beszélt:	 „Szüleim és anyósom, 
apósom ezzel foglalkoztak, de hiába van 3 fiam, már gyerekkorukban meg-
utálták, mert sokat kell dolgozni.”	 A	 helyi	 idős	 lakosság	 nosztalgiával	 gondol	
vissza az 1970–80-as évekre. Úgy tartják, hogy akkor kerestek legtöbbet.

1970-ben	–	mivel	a	lakosság	egyharmada	még	tanyán	élt	–	először	Kullért,	majd	
Kiscsengődöt,	végül	pedig	minden	tanyarészt	villamosítottak.	Kulléron,	Tiboldon	és	
Buckán szövetkezeti boltot nyitottak a lakosság ellátására. 1972-ben felépült az új 
iskola	épülete	Csengőd	központjában	és	ezzel	egyidőben	bezárták	a	kulléri11 és a 
kiscsengődi	 iskolákat.	A	 tanyasi	 gyerekek	 a	 továbbiakban	a	 faluban	 lévő	 iskolába	
jártak (1. ábra).

1. ábra. Csengőd mai környéke és tanyás határrészei

 

         Forrás: Open Street Map alapján saját szerkesztés.

A tanyák szétszóródása a határban a múltban aránytalanul alakult ki és ez az 
aránytalanság máig megmaradt (1. táblázat). A helyi önkormányzatnál kapott 
tájékoztatás és a saját terepbejárásunk tapasztalatai alapján is állítható, hogy a 
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KSH-adatok	–	még	a	2011.	évi	népszámlálási	 időpont	óta	eltelt	 időt	 is	 figyelembe	
véve	 –	 mind	 a	 csengődi	 tanyasi	 lakosságra	 (500),	 mind	 a	 tanyák	 számára	 (309)	
vonatkozólag eltúlzottak.12

Itt	 kell	 azonban	 megjegyezni,	 hogy	 Csengőd	 határában	 a	 kérdőívezés	 során	
nagyon sok üres és romos tanyával találkoztunk. 

1. táblázat. A csengődi lakónépesség, lakások és a lekérdezettek száma – területi 
bontásban KSH szerinti

                 Forrás: KSH-adatok (Csatári 2019) és kérdőíves vizsgálat alapján saját szerkesztés.

A	népszámlálások	 során	Csengődön	az	 1949-es	összeírás	 idején	éltek	 legtöb-
ben,	és	csak	addig	tartott	a	 lakosságszám	növekedése.	1949–1990	között	841	fő-
vel csökkent a település létszáma. A fogyás a rendszerváltás után is folytatódott. 
Legnagyobb népességcsökkenés a tanyasiak körében volt. Egy 44 éves, Kulléron 
felnőtt,	de	ma	már	budapesti	lakos	erről	így	vallott:	„Anyám 1951-ben született, 
akkor Kulléron 300-an voltak, az én koromban 40-en, most 15-en. Ami átala-
kult, az a tanyás emberek társadalma. Kulléron volt tanyasi iskola 1973-ig, 
és tanyasi búcsú is.”	 Csengődön	 a	 népességfogyás	 legdrasztikusabb	 korszakai	
az	1960–1970	és	a	2001–2011	közötti	évek,	tehát	egyértelműen	a	radikális	politikai-
gazdasági	átalakulások	utáni	időszakokban	voltak.

Településrészek,
tanyarészek 

Népszámlálási 
lakónépesség

Lakások
Lekérdezett 
tanyasiak 

száma

száma 2011. október 1-jén, a 
2018. január 1-jei állapot szerint

Csengőd belterülete 1581 810

Külterület összesen 500 309 82

Bucka 163   79 23

Erdőalja    7     6   1

Kaszásdűlő   12   10   2

Kiscsengőd 196 141 33

Kullér   49   38 12

Tibold    44   29 11
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A rendszerváltás 

A	 rendszerváltás	 után	 sokan	 felvásárolták	 az	 unokatestvérek,	 ismerősök	 kár-
pótlási	jegyeit	és	szántóterületeket	vettek,	bővítve	birtokukat.	Jellemzően	továbbra	
is	megvolt/van	 az	 5–10,	 sőt	 van,	 akinek	 18	 hektár	 szőlője	 és	 emellé	még	néhány	
hektár almája. A nagyobbak a 2008-as gazdasági válságig még palackozták saját 
boraikat és úgy értékesítették azokat. Napjainkban azonban valamennyien csak 
három	felvásárló	közül	választhatnak,	és	egy	kivétellel	megszűnt	a	palackozott	és	
így	a	közvetlen	forgalomba-hozható	bor	készítése	Csengődön.	Az	egyetlen	szesz-
gyártó és forgalmazó vállalkozó sem helyi lakos, hanem a környéken él. Az üzem 
igényes, nagy eszközállománnyal felszerelt, csoportos borkóstolásra is alkalmas, 
de	 a	 telephely	 körül	 lévő	 részek	 rendezetlennek	 tűnnek.	 Napjainkban	 tehát	még	
a	 nagyobb	 gazdák	 is	 csak	 szőlőt	 termelnek,	 azt	 értékesítik,	 így	 elesnek	 az	 elér-
hető	 jövedelem	 egy	 részétől.	 „A borászok és a nagyobb cégek be fognak 
bennünket kebelezni” – mondta az egyik 41 éves gazda. A felvett támogatások 
egyik feltétele volt az is, hogy minimum tíz évig folytatják a termelést. Közben – a 
jelentkező	bortúltermelési	válságban	–	a	megváltozott	piaci	viszonyok	között	már	
nehezen tudnak helyt állni. 

Kik élnek napjainkban a csengődi tanyákon és mi köti őket a tanyához?

A	tanulmánynak	ez	a	része	kizárólag	a	82	kérdőívre	adott	válaszok	feldolgozása	
alapján	született	meg.	Kijelenthetjük,	hogy	a	csengődi	tanyasi	társadalom	sokféle,	
nehezen azonosítható csoportból áll (Csatári 2004). Ennek ellenére kísérletet te-
szek	a	csengődi	tanyasiak	négy	típusba	való	besorolására.

Az	első	típushoz	azokat	a	nyugdíjas korú tanyasi embereket sorolom, akik-
re a hagyományos paraszti, vagy többégében paraszti életmód	a	 jellemző.	
Ez a legnagyobb létszámú, de ugyanakkor leggyorsabban fogyó tanyasi népesség. 
Közülük többen már megözvegyültek, ennek ellenére nem adják fel a tanyasi éle-
tet. A megszokott munkát képességükhöz mérten elvégzik. A munka köti le most 
is	 az	 életüket,	 látszik	 viszont,	 hogy	 ez	 a	 tevékenység	már	 jelentősen	 eltér	 attól,	
amit	egykor	végeztek.	A	tanyához	való	kötődésre	vonatkozó	válaszok	a	követke-
zők	voltak:	„Itt a kövesút, helyben van a munka”; „itt van minden”; „szeretek 
itt élni, próbálom megtermelni magamnak azt, amit megeszek.” A negatí-
vumok között szerepel, hogy az orvos és az üzlet messze van,	és	 főleg	 télen 
rossz kijárni. Hangsúlyozzák, hogy ezt szokták meg, és ezért nem is mennének 
el innen sehová, de ugyanakkor fontos nekik az is, hogy szeretnek a tanyán élni. 
Tehát	ők	a	hagyományos	tanyasi	lakók,	jellemzően	helyi	származásúak.	

A második típushoz tartoznak az aktív korú tanyasiak.	Őket	a	 természet	és	
a szabadság köti a tanyához és gyakran még az is, hogy nincs közel a szomszéd. 
Valamennyien középkorúak, egy részüknek tanyasi gyökerei vannak, de vannak 
közöttük	betelepülők,	az	ország	másik	 részéről	érkezők	és	külföldről	 is	 jöttek	 ide	
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lakni	és	gazdálkodni.	E	csoporton	belül	két	altípus	rajzolódik	ki:	Az	első	altípushoz	
a gazdálkodók	tartoznak,	akik	főként	szőlőt,	gyümölcsöt,	spárgát	termelnek,	de	
van, aki állatokat tart. A megkérdezettek, ha férfiak, akkor rendszerint elváltak és 
esetleg élettársuk van. A válásnak, illetve annak, hogy egyedül maradtak az egyik 
oka	lehet	a	mezőgazdasági	vállalkozással	együtt	járó	életforma	nagyobb	elutasítá-
sa	a	nők	részéről.	Ez	a	 jelenség	nemcsak	a	mai	fiatalokra	 jellemző,	hanem	koráb-
ban,	két-három	évtizeddel	ezelőtt	is	megfigyelhető	volt.	Jellemző	válaszok:	„Azért 
költöztem ide, mert jónak látom ezt, panelben nőttem fel és ide vágytam”; 
„Imádom a természetet, szeretem csinálni, megcsömörlöttem az emberek-
től”; „Önállóság, tavasszal virágoznak a fák, ősszel is mesés, a természet-
hez való kötődés, ez egy életforma”; „Nem szeretnék elmenni a városba 
semmi pénzért.” A	negatívumok	közül	kiemelhető: „Időjárás, kevés a szabad-
idő. A jószágnak karácsonykor, húsvétkor is adni kell. Egy személynek a 
családból itthon kell lennie.” 

A másik altípushoz azok a tanyasiak tartoznak, akiknek van helyben, de inkább 
a	környező	települések	valamelyikén	munkahelye,	ahová	naponta	eljárnak.	Helyiek,	
betelepültek,	 egykor	 Csengődről	 elszármazók	 majd	 visszatérők	 egyaránt	 vannak	
köztük.	Néhány	válasz	arra	a	kérdésre,	hogy	mi	köti	őket	a	tanyához:	„Környezet, 
szabadság, csend, ez itt a béke szigete, csak a fülemüle ordít”; „nyugalom, 
itt minden az enyém”; „szükségem volt a lelkemnek erre, felső sugallatra 
jöttem ide”; „ami a városinak kuriózum, az itt adott, a friss levegő.” Egyetlen 
negatívumot említettek, azt, hogy „mindenkinek utazni kell, a munkába járás, 
a bolt”	miatt.	Bár	tanyán	laknak,	a	többségükre	az	jellemző,	hogy	semmilyen	me-
zőgazdasági	tevékenységet,	még	önellátási	szinten	sem	végeznek.

A harmadik típushoz a társadalom periferiájára került	tanyasiakat	sorolom.	Ők	
azt	mondták,	hogy	a	csend	és	a	nyugalom	köti	őket	a	 tanyához	és	szeretnek	ott	
élni. Bár nem e csoport tagjai vannak legtöbben, de jelenlétük növekszik. Közöttük 
sokan	városokból	kerültek	a	csengődi	tanyákra	és	 jellemző,	hogy	a	tanya	nem	az	
ő	tulajdonukban	van.	Egy	részük	szívességi	 tanyalakó,	akik	a	hátsó	épületet	hasz-
nálják,	mert	 az	 első	 épületet	 a	 tulajdonos	 (aki	 rendszerint	 Csengőd	 belterületén	
lakik) megtartotta magának. A másik részük nagyon elhanyagolt kis tanyaépüle-
tekben húzta meg magát, amelyeket a tulajdonosok otthagytak. Alkalmi munkából 
és	 segélyekből	 élnek.	 Fiatalok	 vagy	 középkorúak.	 Az	 alkoholizmus,	 a	 kábítószer-
használat,	 de	még	a	börtön	 sem	 ismeretlen	ebben	a	 körben.	Az	ő	 élethelyzetük,	
életstratégiájuk bemutatása további kutatást igényel. 

A	negyedik	 típushoz	 azokat	 soroltam,	 akiknek	 ugyan	nem	a	 csengődi	 tanyák	
egyikén	 van	 az	 állandó	 lakhelyük,	 de	 erősen	odaköti őket a munkájuk vagy a 
szabadidejük, illetve a kikapcsolódásuk. Ez a legkisebb létszámú típus, de 
nem	kizárt,	hogy	számuk	még	növekedni	 fog	a	 jövőben.	A	borász	vállalkozó,	akit	
a	 munkája	 köti	 a	 csengődi	 tanyavilághoz,	 a	 pozitívumok	 között	 említette,	 hogy 
„csendes, nyugalmas, egészséges környezet. Költői szépsége van a kör-
nyezetnek. Biztonságos”.	 Pozitívumként	említhető,	 hogy	 fia	 is	gyakran	megje-
lenik	 a	 borászati	 telephelyen.	 Egy	 negyvenes	 éveiben	 járó,	ma	 nem	ott	 élő,	 de	 a	
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csengődi	 tanyán	 felnőtt,	majd	 időközben	PhD-fokozatot	 szerzett	 és	magas	üzleti	
pozíciót	 betöltő	 úriember	 ma	 minden	 lehető	 szabadidőjét	 egy	 csengődi	 tanyán	
tölti a családjával. Hogy mi köti oda, arra így válaszolt: „Szeretek itt, itt nőttem fel, 
itt érzem magam otthon, itt vannak a gyökereim, itt szólítanak a gyerekkori 
keresztnevemen. Ide kötődőm.” Ezzel összefüggésben megtapasztaltam, hogy 
a 63 éves Mihály névre hallgató egykori szomszédot, ebben a mikrokörnyezetben 
senki nem hívja például Misi bácsinak, csak Misinek, úgy, ahogy gyerekkorában is 
szólították. Ez nem változik a korral, megmarad a régi formájában. Az üzletember 
szerint a tanyasi életben az a jó hogy „… döbbenetes szabadságérzetet ad. Az 
önrendelkezésnek azt az érzetét adja, hogy nincs beszorítva, bekorlátozva, 
nem zavarja a szomszédot. Az ember önmaga tud lenni, az, amire csak 
képes.” 2005-ben vett egy romos tanyát, amely az egykori tanyájuk szomszédsá-
gában volt, azt felújította, és ha csak munkája engedi, ott tartózkodnak.13 Elmondta 
még, hogy a gyermekei is imádják a tanyasi életet, de a felesége ezt negatívumként 
éli meg.

Összegzésként elmondható, hogy a felsorolt típusokhoz tartozó tanyasiak na-
gyon	eltérő	szocio-kulturális	háttérrel	rendelkeznek,	de	egy	dolog	összeköti	őket:	
valamennyien szeretnek a tanyán élni; továbbá a tanyasi élet negatívumait, rossz 
oldalait	 firtatva	a	döntő	többségük	azt	mondta,	hogy	semmi	rossz	nincs	az	 itteni	
életben.	 Sőt,	 enyhe	 többségben	 vannak	 azok,	 akik	 úgy	 vélik,	 hogy	 a	 tanyasi	 élet	
hosszú távon is fenn fog maradni. Ez mindenképpen bizakodásra ad okot az alföldi 
tanyák	jövőjét	illetően.

Összegzés
 
Tanulmányomban szakirodalom alapján felvázoltam az alföldi tanyák kialakulá-

sának	gazdaság-	 és	 településtörténeti	 okait.	 Bemutattam	 fejlődésüket	 és	 hanyat-
lásukat. A tanyák kialakulásának okaira több magyarázat is van, de abban egy-
séges vélemény alakult ki, hogy a tanya az Alföldön vert gyökeret, és az egész 
ország	 mezőgazdasági	 termelése	 és	 a	 mindenkori	 agrárnépesség	 megélhetése	
szempontjából	 rendkívüli	 jelentősége	 volt	 minden	 egyes	 korban.	 A	 tanya	 a	 me-
zőgazdasági	 termelés	 egyik	 üzemformája	 volt,	 amely	 az	 egyéni	 berendezkedésre	
épült,	és	amelyben	az	állattenyésztés	és	földművelés	szervesen	összekapcsolódott,	
miközben a tájba is szervesen integrálódott. A tanyakérdés sokszor vált az elmúlt 
kétszáz évben politikai kérdéssé. Minél jobban beavatkozott a politika a tanyakér-
désbe, annál rosszabb lett a tanyasiak élete. Ez leginkább a Rákosi-rendszerben 
volt	jellemző,	amikor	a	tanyára	építési	tilalmat	rendeltek	el,	a	tanyasiakat	pedig	az	
addigi életmódjuk feladására és a tanyaközségbe költözésre kényszerítették. Az 
azt	követő	Kádár-rendszer	a	kollektivizálással	egyrészt	megerősítette	ezt	a	 folya-
matot,	másrészt	a	szovjettípusú	mezőgazdaság	magyar	modellje	sokat	visszavett	a	
megszorításokból, de az csak arra volt elég, hogy az a nemzedék, amely paraszt-
ként	szocializálódott,	 szorgalmának	és	alkalmazkodóképességének	köszönhetően	
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gyarapodhatott	és	a	megszerzett	 jövedelmet	életkörülményei,	elsősorban	a	 lakás-
viszonyai javítására fordíthatta.

A	 rendszerváltás	 után	 a	 tanyákat	 érintő	 társadalmi-gazdasági	 folyamatok	 az	
újkapitalista rendszer logikája szerint alakultak. A nagyobb városok körül a tanyák 
a	szuburbanizáció	mellékszereplőiként	megújulhattak.	A	tanya	mezőgazdasági	sze-
repének	csökkenése	felgyorsult,	de	még	mindig	ez	a	 fő	funkciója.	A	 jövőben	–	a	
csengődi	megkérdezettek	is	ebben	erősítettek	meg	bennünket	–	azok	száma	fog	
nőni,	akik	a	tanyasi	életet	a	szabadság,	a	csend,	a	nyugalom,	a	jó	levegő	és	a	szép	
táj miatt választják.
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Egyéb források

Csengőd	lakónépessége:	http://nepesseg.com/bacs-kiskun/csengod	(Letöltve:	2020.	01.	02.)
Csengőd	környéke:	https://data2.openstreetmap.hu/hatarok/hatarok.php?hatar=Cseng%C5%91d	

(Letöltve: 2020. 01. 13.)

Jegyzetek

1	Csatári	Bálintot	2019.	09.	 17-én	veszítettük	el.	Az	erről	 szóló	hírt	bővebben	 lásd	Szabó	Gellért	
megemlékezésében (A falu, 2019: 34., (4.), pp. 5–6).
2	 Érdemes	megjegyezni,	hogy	hosszú	 időn	keresztül,	egyes	 tájakon	még	ma	 is	 (például	Bácská-
ban), a szállásokat és tanyákat szinonim fogalmaknak tekintették.
3	 Filoxéra	 a	 szőlő	 gyökéren	 élősködő	 rovar,	 amely	Amerikából	 került	 Európába,	 többek	 között	
Magyarországra is, ahol 1875–1914 között óriási pusztítást végzett. Ekkor jöttek rá, hogy a ho-
mokos	 talajban	 ez	 a	 rovar	 nem	 tud	 megtelepedni.	 Így	 alakult	 ki	 egy	 új	 szőlőtermő	 terület	 a	
Duna–Tisza-közi Homokhátságon.
4	A	 jogi	 értelemben	vett	mezőváros	 (oppidium)	a	 feudalizmuskori	 közigazgatási	 egység,	 amely	
jogilag	a	falu	és	a	szabad	királyi	város	között	állt.	A	 jogi	értelemben	vett	mezőváros	az	1870-es	
évek	 törvénykezése	 során	megszűnt.	 Erdei	 Ferenc,	 akinek	munkáira	 ebben	 a	 fejezetben	 legin-
kább	támaszkodom,	mezőváros	alatt	értett	 jogi	és	közigazgatási	helyzettől	 függetlenül	minden	
olyan alföldi települést, amely tanyás határú, az átlagos falunál jóval nagyobb lélekszámú és 
lakossága	nagyobbrészt	mezőgazdasági	 foglakozású	(a	szerző	többször	 is	használja	a	„paraszt-
város”	kifejezést).	Erdei	az	1930-as	években	31	települést	sorolt	a	mezővárosok	közé	(Erdei	1974).	
5	 Tanulmányában	Bibó	azzal	magyarázza	 az	 „alföldi”	mellett	még	a	 „magyar”	 jelző	használatát	
Erdei tanya felfogásában, mert a szlovákok például nem a városok, hanem a falvak létrehozását 
szorgalmazták. Tehát, ha a szlovákokon múlott volna, akkor nem lettek volna parasztvárosok. 
6	Erről	lásd	bővebben:	600/1945.	számú	miniszterelnöki	rendelet	„A	nagybirtok	megszüntetéséről	
és	a	földműves	nép	földhöz	jutásáról.”
7 Erdei 1949. január 28-án hivatalosan is bejelentette a Tanyai Tanács megalakulását (Hajdú 1990). 
8	1967.	évi	III.	tv.	a	mezőgazdasági	termelőszövetkezetekről;
1967.	évi	IV.	tv.	a	földtulajdon	és	a	földhasználat	továbbfejlesztéséről	(Kovács	2010:	134).
9	 1990.	 évi	 népszámlálás	 óta	 a	 KSH	már	 nem	méri	 külön	 a	 tanyán	 élő	 népességet,	 helyette	 a	
külterületi	lakott	helyen	élők	számát,	vagyis	külterületi	népességszámot	közöl.	
10 1975-ben „Nagy megdöbbenést keltett a lakosság, és riadalmat az érintettek körében a Fej-
ér	megyei	 rendőrkapitányság	parancsa.	61	 csengődi	 és	néhány	 szomszéd	községbeli	 személyt,	
köztük	Gyulai	 István	 tanácselnököt	 és	Dóró	 Ernő	 adócsoport-vezetőt	 letartóztatták	 és	bíróság	
elé állították. A vádlottak az etyeki gazdaságból lopott cukorral musthamisítványt készítettek, ér-
tékesítettek. A súlyos ítéletek, vagyonelkobzások óvatosságra késztették a falu népét.” (Pivarcsi 
2001: 24)
11	 Egy	 1956-ban	 született	 és	 megkérdezett	 tanyasi	 férfi	 1962-ben	 volt	 első	 osztályos	 a	 kulléri	
összevont	 tagozatú	 iskolában,	erről	ma	 így	vall:	 „4	osztály	volt	összecsapva,	43	alsós,	30	felsős	
volt.” 
12 Az önkormányzat szerint a tanyákon körülbelül 400-an élnek és 200 tanya van.
13	Emellett	összesen	25	ha	földje	 is	van	Csengődön.	Ebből	9	ha	erdő-legelő,	4	ha	szőlő,	a	többi	
szántó.



Fotó/Halász Iván
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Az	 egészségügyi	 ellátás	minden	 ember	 alapvető	 szükséglete	 és	mára	már	 az	
állam mellett a civil szervezetek is bekapcsolódnak ebbe a szolgáltatási rendszerbe, 
melyek a folyamatosan alakuló szükségleteknek és elvárásoknak rugalmasabban 
tudnak	megfelelni.	Jelen	társadalmunkban	fő	igényként	jelentkezik	az	egyénre	sza-
bott,	 komplex	 egészségügyi	 ellátás,	melyhez	 a	 civil	 szervezetek	 főként	 az	 egész-
ségfejlesztés	 és	 az	 egészségnevelés	 terén	 nyújtanak	 segítséget	 ismeretterjesztő	
programjaikkal,	 sőt,	 szakképzett	 személyzet	esetén	még	közvetlen	egészségügyi/
gyógyító ellátást is végezhetnek (Péntek et al. 2009). Az állampolgárok ezen ön-
kéntes	szerveződései	nagymértékben	hozzájárulnak	a	társadalmi	problémák	haté-
kony kezeléséhez (Nárai 2004). Ezek az egészségügyi civil szervezetek két csoport-
ra	oszthatók:	az	egyik	csoportot	jellemzően	a	közegészségügyi	célok	támogatására	
létrehozott	 intézmények	alkotják,	melyek	alapítványi	 formában	működnek;	a	má-
sikat pedig az egyesületek alkotják, melyek célja meghatározott betegcsoportok, 
magánszemélyek támogatása, érdekképviselete (Bocz–Kmetty 2008). Tevékenysé-
güknél	 fogva	 jelentős	szerep	hárul	 rájuk	prevenciós	 szempontból	 is,	hiszen	a	civil	
társadalom	biztonságos,	 független	és	hiteles	 információforrásnak	 tekinti	őket.	Az	
internet, valamint a Google elterjedése óta a közösségi média is fokozódó nép-
szerűségnek	 örvend.	 Napról	 napra	 nő	 az	 új	 felhasználók	 száma,	 újabb	 és	 újabb	
online	 felületek	 jönnek	 létre.	A	közösségi	média	 ilyen	nagymértékű	elterjedése	új	
potenciális	hirdetési	és	hangadási	lehetőséget	nyitott	meg	a	civil	szervezetek	előtt.	

Civil szervezetek egészségformáló hAtásA A 
kÖzÖsségimédia-platformokon keresztül

Zsarnóczky-Dulházi Fanni–Kopper Bence
–Zsarnóczky Martin–Dávid Lóránt Dénes

Bevezetés
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Rendkívüli	 fontosságú	az	aktív	 jelenlétük,	hiszen	 számos	álhírrel,	nem	ellenőrzött	
forrással	találkozni	nap,	mint	nap.	Kellenek	olyan	kulcsszereplők,	melyek	méltóak	a	
bizalmunkra,	hiszen	felmérések	szerint	a	diákok,	mint	a	következő	felnőtt	generá-
ció	 tagjai,	 javarészt	az	online	 felületekből	 szerzik	 információikat	a	világról	 (Gasser	
et al. 2012; Anderson–Jiang 2018).

Kutatásunkban áttekintjük az utat, mely elvezetett addig, hogy a közösségi mé-
dia egészségügyi technológiaként jelenhet meg. Rávilágítunk a hazai egészségügyi 
civil szervezetek aktív jelenlétének fontosságára, szerepére és hasznosságára a kö-
zösségimédia-platformokon, melyet saját, Facebook-os áttekintésünk és korábbi 
nemzetközi kutatások alapján összegzünk. 

Az egészségügyet érintő változások

Korábban a kizárólagos ellátási jog okán állami intézmények – néhány kivétellel 
– biztosították mind az egészségügyi, mind a szociális ellátásokat. A nyolcvanas 
évek	végétől	azonban	ez	megváltozott,	hiszen	az	alapítvány	alapítás	jogának	visz-
szaállítása, az egyesülés szabadsága és a civil szervezetek önálló jogi személyként 
való	elismerése	magával	hozta	az	önszerveződések	számának	növekedését	 (Nárai	
2005). Az akkor aktuális problémákra és kívánalmakra létrehozott civil szerveze-
tek	 között	 létrejöttek	 egészségügyi	 tevékenységgel	 foglalkozók,	melyek	 elsősor-
ban	a	„futószalag-szerű”	ellátást	kívánták	személyesebbé	tenni.	 Jelenleg	azokat	a	
saját	 elhatározáson	 alapuló,	 önkéntes	 szerveződéseket	 soroljuk	 a	 civil	 szerveze-
tekhez, melyek sem jogilag, sem intézményesen nem tartoznak az állami szférá-
ba; nem profitszerzés a céljuk; önálló jogi személyiségként vannak jelen; önigaz-
gatással	működnek;	önkéntesség,	 jótékonyság	és	közhasznúság	 jellemző	 rájuk.	A	
fogalomrendszer	 azonban	 nem	 ennyire	 egyszerű,	 hiszen	 a	 civil	 szférára	 használ-
ják még a nem-kormányzati szervezetek, önkéntes szervezetek és nonprofit szer-
vezetek	 kifejezéseket	 is,	 melyek	 többnyire	 fedik	 egymást	 (Kákai	 2009).	 Ezekből	
a	 fogalomrendszer-beli	 eltérésekből	 azonban	 következhetnek	 civil	 szervezeteket	
érintő	kisebb-nagyobb	statisztikai	eltérések.	

A Központi Statisztikai Hivatal 2017-es adatai szerint a civil szervezetek száma 
összesen	 53	 613	 volt,	 ebből	 egészségügyi	 tevékenységet	 4,4	 százalékuk	 végzett	
(KSH	 2017).	 Az	 elérhető	 legfrissebb	 statisztika	 a	 témában	 a	 2019-ben	megjelent	
2018-as évre vetített Statisztikai Tükör. A KSH kiadványában a nonprofit szerveze-
tek között nem tesz szervezeti jellegbéli különbségeket, így a klasszikus civil szer-
vezetekre vonatkozó pontos számok nem állnak rendelkezésre, azonban a non-
profit	szervezetek	számát	meghatározzák.	Ez	a	szám	61	491,	melynek	4,1%-a	volt	
egészségügyhöz	 kapcsolódó	 (KSH	 2019a).	 Az	 SZJA	 1%-ra	 jogosult	 egészségügyi	
szervezetek száma pedig hazánkban jelenleg meghaladja az 1340-et (SZJA 2021). 
A Magyarország Bíróságai1	 honlapon	 található	 civilszervezet-kereső	 alapján	 az	
egészségügyi	 célúnak	 bejegyzett	 szervezetek	 száma	összesen	 2014,	melyből	 ala-
pítvány, közalapítvány 1402, egyesület 612 (1. táblázat). 
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Mint	 látjuk,	 vannak	 ugyan	 eltérések,	 amik	 nem	 csak	 a	 fogalmak	 átfedéséből,	
hanem	 az	 időközben	megszüntetett	 és	 új	 szervezetek	 arányainak	 változásából	 is	
adódhatnak. Mindezek ellenére a statisztikák áttekintése után kaphatunk egy ké-
pet a civil szervezetek, azon belül az egészségügyi célú szervezetek számáról. 

1. táblázat. Az egészségügyi célú civil szervezetek száma 2021. 01. 20-án 
a Magyarország Bíróságai honlapon szereplő adatok alapján

                           Forrás: Magyarország Bíróságai weblap alapján saját szerkesztés.

Az egészségügyi civil szervezetek által kiváltott egészségügyi szolgáltatási for-
mák kiszélesedése mellett az orvos–páciens kapcsolat és az ellátási szemlélet is 
részben átalakult. A korábban uralkodó paternalisztikus, az aktív döntéshozó, azaz 
az	 orvos	 és	 a	 passzív	 követő,	 azaz	 a	 beteg	 közötti	 kapcsolat	 először	 irányítá-
si-együttműködési	modellé	 alakult	 át,	majd	 pedig	 az	 évek	 során	 betegközpontú	
modellé. Ebben a módosult kapcsolatban az orvos szaktudásával egyfajta tanács-
adóvá alakult, és a rendelkezésre álló információk mérlegelése után a döntéseket 
maguk	a	páciensek	hozzák	meg	a	kezelőorvos	álláspontjának	figyelembevételével.	
Az	 átalakult	betegjogi	 törvények	és	 az	 autonóm	döntéshozatal	 előtérbe	kerülése	
mellett	az	 internethasználat	elterjedése	volt	az	a	tényező,	mely	elősegítette	ezt	a	
transzformációt (Lázaro–Gracia 2006; Kaba–Sooriakumaran 2007). 

Az	 egészségügyi	 információhoz	 való	 könnyű	 hozzáférés	 nem	 csak	 az	 orvos–
páciens kapcsolatot alakította át, hanem létrehozta az úgynevezett e-pácienseket, 
akik	rendszeresen	tájékozódnak	egészségi	állapotukról	az	 interneten	és	ellenőrzik	
egészségük	egyes	paramétereit	különböző	okoseszközök	használatával	(Ferguson	
1996; Riggare 2018). Tehát a változások azt eredményezik, hogy az internetet hasz-
náló	betegek	új	szerepet	töltenek	be	a	döntéshozatal	egyenlőbbé	tételében,	aktí-
van részt vállalnak egészségük fejlesztésében.

Az ilyen típusú változásokat az új típusú koronavírus-járvány felgyorsította. 
Az Egészségügyi Világszervezet 2020. 03. 13-án a COVID-19 koronavírus-járványt 
pandémiának nyilvánította, azóta mindennapjaink meghatározó eleme lett a ko-
ronavírus elleni információk nyomon követése és az olyan egészségügyi óvin-
tézkedések, mint például a maszkviselés, a karantén és a szociális távolságtartás 

Egészségügyi tevékenységű civil szervezetek 
névjegyzéke, keresési eredmények

Szervezet típusa Találatok száma

Alapítvány, közalapítvány 1402

Egyesület 612

Egyéb szervezet 0

Összesen 2014
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betartása	 (WHO	 2020).	 Ezen	 intézkedések	még	 inkább	 előtérbe	 helyezték	 és	 az	
időskorúak	(65+)	bekapcsolódásával	kiszélesítették	az	internetes	közösségi	média	
felhasználást,	továbbá	az	egészség	megőrzése,	a	prevenció	 igénye	felértékelődött	
a társadalom tagjai számára (Zsarnóczky-Dulházi–Zsarnóczky 2020).

Könnyen és egyszerűen elérhető egészségügyi technológiák

Az	 egészségügyi	 technológiák	 az	 egészséget	 hivatottak	 támogatni	 különböző	
módokon. Az egészségügyi technológiák modelljében, hasonlóképp, mint a társa-
dalmi-gazdasági egészségmodellben az egyén áll a középpontban. Az egészséget 
meghatározó	 fő	 hatóerők	 helyett	 azonban	 beavatkozási	 szinteket	 különíthetünk	
el	 egymástól,	mely	 alapján	 az	 egyén	 szintjén	 az	 elérhető	 technológiák	 egészség-
fejlesztésre	 történő	 önálló	 felhasználását	 értjük.	 A	 következő,	 tágabb	 csoport	 az	
egyén és egészségügyi szakember kooperációján alapul, mely egy kialakult állapot-
ra	 történő	 reagálás	 részeként	 valósul	meg.	Majd	 végül	 az	 állam	 szintje	 említhető	
–	mely	kifejezés	 jelen	esetben	az	azt	alkotó,	egy	meghatározott	földterületen	élő	
polgárok közösségét jelenti (Takács 2014) –, melybe a civil szervezetek is beletar-
toznak (Zsarnóczky-Dulházi–Kopper 2020).

Az egészségügyi technológiák alapját az internetkapcsolat és hozzáférés jelenti, 
mely olyannyira általánossá vált, hogy nemzetközi tanulmányok alapján az embe-
rek	egészségügyi	probléma	felmerülése	esetén	először	az	internetet	hívják	segítsé-
gül, és csak utána fordulnak orvoshoz (Tonsaker–Bartlett–Trpkov 2014; Bujnowska-
Fedak–Waligóra–Mastalerz-Migas 2019; Eurostat 2020). Azonban a milliónyi találat 
közül kiválasztani a releváns és hasznos tartalmakat kihívást jelenthet. Ezért nagyon 
fontos az egészségügyi szakemberek és civil szervezetek által nyújtott tájékoztatás 
és	iránymutatás	a	megfelelő	tartalmak	eléréséhez	(Chen	et	al.	2018).	

A Statista felmérése alapján több mint 4,6 milliárd az internetfelhasználók száma 
a világon, az aktív közösségi média felhasználók száma pedig 4,14 milliárd (Statista 
2020a). Hazánkban a lakosság 85,8 százaléka használja az internetet, többségük 
regisztrált fiókkal rendelkezik közösségi média platformokon is (Statista 2020b). 
Mivel egészségügyi problémával szembenézni mindig nehéz és a pszichológiai szo-
rongás	különböző	szintjével	járhat,	ezért	sokan	az	online	felületeken	keresnek	szo-
ciális és pszichés támogatást (Petty–Lester 2014). Betegség vagy egészségi állapot 
köré	szerveződött	honlapok,	közösségi	médián	fellelhető	csoportok	egy,	a	szemé-
lyestől	 eltérő,	 alternatív	 és	 akár	 anonim	módon	 képesek	 segíteni	 a	 pácienseket	
(Magnezi–Bergman–Grosberg 2014; Wicks et al. 2018). Kutatások támasztották alá, 
hogy	a	krónikus	betegségben	szenvedők	előnyére	válik,	ha	az	internetet	egészség-
ügyi célokra is használják (Fox–Purcell 2010; Mehta–Peynenburg–Hadjistavropoulus 
2019). Arra a kérdésre, miszerint a páciensek miért választják az internetet szociális 
támogatási forrásként, többek között az alábbi válaszokat kapták: az információs 
és érzelmi támogatás iránti igény, az interneten kívüli támogatás hiánya és az on-
line	kommunikáció	egyszerűsége	miatt	(Yli-Uotila–Rantanen–Suominen	2013).
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Az úgynevezett applikációk az internetet felhasználó okoseszközök térhódí-
tásával jöttek létre. Az Egészségügyi Informatika Intézet (Institute for Healthcare 
Informatics – IMS, USA) felmérése alapján 2015-ben több mint 165 000 mHealth, 
azaz	mobil	egészségügyi	alkalmazás	volt	 letölthető	a	Google	alkalmazásból	és	az	
Apple	iOS	áruházból	(Murray	2015).	Ebben	a	rohamosan	fejlődő	és	bővülő	üzletág-
ban	széles	a	paletta,	de	elsősorban	angol	nyelvű	applikációk	érhetők	el,	ami	akadá-
lyozhatja	a	széles	körű	felhasználást	a	magyar	lakosság	körében.	Az	okostelefonok	
mellett egyéb okoseszközök, mint például az okosórák is segíthetik az önmoni-
torozást.	Ezek	az	eszközök	beépített	érzékelőik	segítségével	képesek	monitorozni	
a	viselőjük	vitális	paramétereit,	napi	megtett	 lépésszámot,	fizikai	aktivitást,	alvást,	
mely adatok alapján statisztikákat készítenek, ezzel segítve az egyén egészségi 
állapotának és fittségének tudatos nyomon követését (Zsarnóczky-Dulházi et al. 
2020).

A közösségi média, mint e-Health technológia

A	közösségi	média	definíciója	a	technológia	fejlődésével	folyamatosan	változik.	
A	kifejezés	olyan	internetalapú	felületre	utal,	amely	lehetővé	teszi	az	egyének	és	a	
közösségek	számára,	hogy	összegyűljenek	és	kommunikáljanak.	A	regisztrált	 tag-
jainak	 lehetősége	 van	 információk,	 ötletek,	 személyes	 üzenetek,	 képek	 és	 egyéb	
tartalmak	megosztására.	 Sokrétű	 funkcióinak	 köszönhetően	egyre	népszerűbbek	
minden	 korosztályban.	 A	 fiatalok	 jellemzően	 magabiztosabban	 és	 sokrétűbben	
élnek	 a	 felületek	 által	 kínált	 lehetőségekkel,	 mint	 az	 idősebb	 korosztály.	 Ők	 jel-
lemzően	 a	 családtagok	 kérésére	 regisztrálnak,	 majd	 azt	 követően	 elsősorban	 a	
kapcsolattartás,	a	különböző	csoportokban	való	részvétel	és	a	kíváncsiságuk	miatt	
használják tovább (Jung–Sundar 2016). Ezek a közösségi oldalak felépítésük szerint 
a	 felhasználók	 által	megalkotott	 és	 szabad	 hozzáférésű	 tartalmak,	 a	 felhasználók	
saját profiljai és a virtuális térben létrehozott profilok közötti kapcsolatokból áll-
nak (Hubert 2017). Funkcióik szerint megkülönböztethetünk klasszikus közösségi 
oldalakat	 (Facebook,	 Twitter),	 professzionális	 kapcsolatépítő	 oldalakat	 (LinkedIn),	
médiamegosztásra fejlesztett oldalakat (YouTube, Instagram, Flickr), tartalomlétre-
hozásra	készített	oldalakat	(blogok),	tudásösszesítő	oldalakat	(Wikipedia)	(Ventola	
2014).	 A	 kifejezetten	 egészségügyi	 tartalmakat	 megjelentető	 közösségi	 média-
profilok hatása kapcsán kevés tanulmány született eddig. Az világos, hogy a digi-
tális közösségi média megjelenésével egy újfajta társadalomformáló platform je-
lent meg a világon, és korábbi tanulmányok alapján az is nyilvánvaló, hogy pozitív 
kapcsolat	van	a	digitális	média	használata	és	a	civil,	illetve	politikai	életben	történő	
részvétel között (Boulianne 2018). Ez azonban attól függ, miként használjuk ezen 
felületeket,	mely	megkülönböztethető	az	alapján,	hogy	mire	helyeződik	a	hangsúly:	
az információkra, hírekre; a hálózat- vagy kapcsolatépítésre; vagy az online (ön)ki-
fejezésre, megnyilvánulásra (Boulianne 2017). 
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A	magyar	 lakosság	vezető	közösségi	média	platformja	–	csakúgy,	mint	Ameri-
kában – a Facebook, melynek világszinten több mint 2 milliárd felhasználója van 
(Zuckerberg 2017; Statista 2020c). A közösségi média új dimenziót nyit meg az 
egészségügyi ellátáson belül, hiszen javíthatja a betegek hozzáférését az egész-
ségügyi információkhoz és más oktatási forrásokhoz (Moorhead et al. 2013; Gyke 
2014). Az egészséggel kapcsolatos Facebook-csoportok hatásainak kutatása még 
gyerekcipőben	jár,	azonban	az	eddigi	eredmények	bíztatóak	(Zhang–He–Sang	2013;	
Abedin	et	al.	2017;	Partridge	et	al.	2018).	Ezek	a	platformok	az	egyik	fő	felhasználói	
funkciójukkal, a „követéssel” („follow”) váltak egyfajta marketing csatornává. Fel-
használóinak nagy része nem csak személyeket, hanem márka- és cégprofilokat, 
csoportokat, szervezeteket is követ, az általuk megosztott tartalmak pedig befo-
lyásolják	őket.	Ezeket	a	fő	híradó,	civil	társadalmat	befolyásoló	profilokat	nevezzük	
influenszereknek. 

Mint mindennek, ennek a veszélyét is fel kell ismernünk, miszerint jelenleg már 
nem csak az információkat szerezzük be online, hanem könnyen hozzáadhatunk 
bármilyen	 tartalmat.	Azzal,	hogy	bárki	 szerkesztővé	válhat,	az	álhírek,	 félrevezető	
információk sokasága is látókörünkbe kerülhet (Syed-Abdul et al. 2013; Akram–
Kumar 2017). Meg kell tanulnunk, hogyan lehet megkülönböztetni a hasznos in-
formációkat,	 mondanivalót	 a	 megtévesztő	 információktól	 (McGrew	 et	 al.	 2017).	
Ebben	nyújthatnak	segítséget	a	közösségi	médiában	aktívan	részt	vevő	egészség-
ügyi civil szervezetek a társadalom betegségedukációja, prevenciója és a krónikus 
betegségben	küzdők	megfelelő	 tájékoztatása	érdekében,	hiszen	ezen	hírek	köve-
tése	 egyfajta	 öngondoskodás	 a	 felhasználók	 részéről.	 Emellett	 jelenlétük	 azért	 is	
fontos,	mert	a	nem	megfelelő	tartalmak	túlsúlyba	kerülése	és	a	helytelen	öndiag-
nosztizálás	 azzal	 a	 veszéllyel	 fenyeget,	 hogy	 a	 páciensek	 nem	 fordulnak	 időben	
orvoshoz, ami akár végzetes problémák bekövetkezését determinálhatja. Továbbá 
a cyberchondria, mint jelenkori társadalmunk egy új betegsége is valós veszéllyel 
fenyeget,	hiszen	a	tünetek	kényszerű	keresése	az	 interneten	túlzott	egészségügyi	
szorongással jár, a testi és lelki egészségre is hatással van (Starcevic 2017).

Hazai egészségügyi civil szervezetek a közösségi médiában

A	 hazai	 egészségügyi	 szervezetek	 áttekintése	 előtt	 fontos	 tájékozódnunk	 a	
lakosság	 egészségét	 befolyásoló	 tényezőkről,	 elsősorban	 azokról	 a	 krónikus	 be-
tegségekről,	 melyek	 a	 legtöbb	 halálozást	 okozzák,	 és	 amik	 sok	 esetben	 meg-
előzhetők	 lennének.	 A	 Központi	 Statisztikai	 Hivatal	 adatai	 alapján	 hazánkban	 a	
leggyakoribb halálokok közé tartoznak a szív-keringési rendszer betegségei, a 
rosszindulatú	daganatos	megbetegedések,	a	légzőrendszer	betegségei,	májbeteg-
ségek,	motorosjármű	balesetek	és	a	szándékos	önártalom	(KSH	2019b;	WHO	2019)	
(1. ábra).
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1. ábra. A három vezető halálok a halálozások számának feltüntetésével 
Magyarországon

 

                        Forrás: KSH adatai (2019b) alapján saját szerkesztés.

A	 fő	 vezető	 halálokok	megtekintésekor	megfigyelhető,	 hogy	 főként	 krónikus	
betegségek	okozzák.	Világszinten	a	nem	fertőző	betegségek	miatt	évente	41	mil-
lió ember hal meg, ami az összhalálozás 71 százalékának felel meg. A szív- és 
érrendszeri megbetegedések állnak az élen (17,9 millió), ezt követik a rákos meg-
betegedések	 (9	millió),	 a	 légzőszervi	 betegségek	 (3,9	millió)	 és	 a	 cukorbetegség	
(3,9	millió).	 Ezek	 fő	 rizikófaktora	a	dohányzás	és	a	 túlzott	alkoholfogyasztás	mel-
lett az egészségtelen étrend és fizikai inaktivitás, mely elhízáshoz és a vérnyomás, 
a vércukor- és vérzsírszint növekedéséhez vezet (WHO 2018). A transzplantációt 
igénylő	 végstádiumú	 betegek	 száma	 is	 riasztó,	 és	 nem	 csak	Magyarországon.	 A	
WHO	szerint	a	várólistára	kerülő	betegek	száma	folyamatosan	növekszik,	azonban	
a	potenciális	 donorok	 száma	ezt	nem	 fedezi,	 ezért	 sokan	nem	kapnak	 időben	új	
szervet	 (Csákó	 2018).	 Az	 Eurotransplant	 friss	 adatai	 szerint	 998	 fő	 szerepel	 az	
aktív	 transzplantációs	 listán,	 amire	 a	 tavalyi	 évben	 461	 fő	 került	 (Eurotransplant	
2021). Tanulmányunkba ezért olyan nonprofit szervezeteket válogattunk, melyek 
ezen	betegségek	köré	szerveződnek,	hiszen	a	hazai	 lakosság	egészségét,	 ismere-
teit ezek befolyásolhatják legnagyobb mértékben.

A	civil	 szervezetek	keresése	során	a	Magyarország	Bíróságai	című	weboldalról	
tájékozódtunk, mely névjegyzék a 2011. évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése 
szerint	 közhiteles.	 Először	 a	 kereséskor	 megadható	 „Szervezet	 neve”	 adatmező	
használatával	kulcsszavas	kereséseket	indítottunk	a	már	korábban	feltérképezett	fő	
betegségcsoportok alapján. A keresések során a magyar nyelv ragozásának figye-
lembevételével	adtuk	meg	a	keresőszavakat	(2. táblázat).



KözösségeK és civil társadalom

Civil Szemle 2021/1.34

2. táblázat. Hazánk legelterjedtebb betegségeihez tartozó kulcsszavak alapján
történő civilszervezet-keresés

        Forrás: A https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke alapján,
                                            saját szerkesztés.

Az	 általunk	 megadott	 keresőszavakra	 összesen	 1632	 találat	 érkezett,	 melyek	
egy része ugyan fedi egymást, de összevetve a korábban áttekintett nonprofitok 
statisztikáival elmondható, hogy a legtöbb egészségügyi civil szervezet a feltérké-
pezett betegségek köré összpontosul. 

Beírt kulcsszavak
Találatok száma a civil 
szervezetek névjegyzé-

kében

Szív  rövid, 0

Kardiológ 16

Kardio 19

Szívbeteg 23

Rák rövid, 0

Tumor 5

Onkológia 25

Onkol 29

Daganat 58

Tüdő rövid, 0

Asztma 7

Légzőszervi 7

Tüdőbeteg 8

Vese rövid, 0

Transzplantáció 7

Transzplant 11

Szervátültet 20

Vesebeteg 39

Diabétesz 11

Diabetes 26

Cukorbeteg 67

Egészség 1254
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A betegségcsoportok kulcsszavas keresése után kezdtük a közösségi média je-
lenlétet	 áttekinteni.	A	 legnépszerűbb	közösségimédia-platform,	a	 Facebook	kere-
sőjében	 kifejezetten	 Facebook	 oldalakra	 szűrtünk,	 a	 Facebook-csoportokat	 jelen	
esetben	kizártuk	a	vizsgálatból.	A	következő	adatokra	voltunk	kíváncsiak:	a	szerve-
zet hivatalos neve; Facebook-on feltüntetett neve; Facebook-csatlakozás éve; cél-
kitűzés;	követők	száma;	honlap	címe;	aktivitás	a	vizsgálat	előtti	20	napban,	melyet	
a posztok, like-ok és megosztások számával jellemeztünk. Áttekintésünk alapján 
nem minden civil szervezet volt jelen az általunk kiválasztott közösségi médiá-
ban,	de	nagyarányú	volt	a	részvétel.	Sajnálatos	módon	a	légzőrendszer	problémá-
ira	 adott	 kulcsszavaink	 („asztma”,	 „légzőszervi”,	 „tüdőbeteg”)	 egyike	 sem	hozott	
olyan	 találatot,	 mely	 rendelkezett	 Facebook	 oldallal.	 A	 nagyobb	 követőszámmal	
rendelkező	civil	szervezeti	oldalakat	táblázatba	rendeztük	úgy,	hogy	betegségcso-
portonként 2–2 szervezetet választottunk ki (3. táblázat). A jól átlátható táblá-
zatunk és áttekintésünk alapján levont következtetéseink során igyekeztünk olyan 
megállapításokat megfogalmazni, melyek általánosságban és nem csak a kiválasz-
tott	és	ismertebb	szervezetekre	érvényesek.	Úgy	látjuk,	a	magas	követőszám	nem	
egyenlő	a	szervezetek	civil	társadalom	egészségbefolyásoló	hatásának	mértékével.	
Inkább	a	posztok	száma	és	tartalma	volt	meghatározó	tényező,	mely	kiváltja	a	kö-
vetők	aktivitását.	A	like-ok	száma	a	legtöbb,	azt	követi	a	megosztások	száma	és	a	
hozzászólások. A like-ok, azaz a kedvelések száma mindig több, mint a megosztás. 
A	 posztolt	 tartalmakat	 illetően	 csaknem	 az	 összes	 általunk	 áttekintett	 szervezet	
foglalkozott	 a	 mai	 társadalmunkat	 jelentősen	 befolyásoló	 új	 típusú	 koronavírus-
sal,	 elsősorban	 ismeretterjesztő	 céllal.	 Áttekintésünk	 alapján	 a	 gyermekekhez	 va-
lamilyen	módon	 kapcsolódó	 vagy	 ismert	 személy	 arcával	 megjelenő	 szervezetek	
a	 legnépszerűbbek.	 A	 kereséseink	 során	 talált	 civil	 szervezetek	 2010–2011	 körül	
regisztráltak	a	Facebook-ra,	amely	egybeesik	azzal	az	 időszakkal,	amikor	Magyar-
országon	egyre	nagyobb	népszerűségnek	kezdett	örvendeni	e	közösségi	hálózat.	
Tehát következtetésünk szerint a civil szervezetek relatíve hamar felismerték a ben-
ne	 rejlő	 lehetőségeket	 és	 előnyöket.	 A	 táblázatunkba	 bekerülő	 civil	 szervezetek	
mindegyike	fővárosi	székhellyel	rendelkezik.	A	vidéki	címen	bejegyzett	szervezetek	
hangja	kevésbé	érződik,	annak	ellenére,	hogy	a	Facebook	természetéből	adódóan	
a	tér	és	időbeli	akadályok	megszűnnek.	Ez	véleményünk	szerint	annak	tudható	be,	
hogy	 a	 fővárosi	 szervezetek	 egyéb	 médiafelületeken	 és	 nagyszabású	 rendezvé-
nyeken is megjelennek, ezáltal ismertebbé válnak a civil lakosság körében, mint a 
kisebb vidékiek.

Limitációként	megjegyzendő,	hogy	a	civil	szervezetek	adatbázisa	és	a	Facebook-
keresések alapján szerkesztett táblázataink a 2021. 01. 21-ei állapotot tükrözik, il-
letve azok az egészségügyi civil szervezetek, melyek nevükben nem tartalmazzák 
az általunk keresett betegségek kulcsszavainak egyikét sem, nem kerültek bele 
vizsgálatunkba.	A	 Facebook	 folyamatosan	bővülő	és	 formálódó	voltának	köszön-
hetően	akár	egy	nap	eltéréssel	is	eltérő	számok,	eredmények	születhetnek.	Követ-
keztetéseink	levonása	során	ezt	a	tényezőt	figyelembe	vettük.
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3. táblázat. Hazai egészségügyi civil szervezetek jelenléte a legnépszerűbb közösségi 
médiában, a Facebook-on 2021. 01. 21-én

Forrás: Facebook oldalak alapján saját szerkesztés.

Hivatalos 
név

Face-
book-
profil 
név

Face-
book 

csatla-
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Célkitűzés
Követők 
száma 

(fő)
Honlap

Aktivitás a szűrés előtti 
20 napban
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tok

 száma
Like-ok 
száma

Hozzá-
szólá-

sok 
száma

Meg-
osz-
tások 
száma

Szívbeteg 
Gyerme-

kekért 
Alapítvány

Szívbeteg 
Gyerme-
kekért 

Alapítvány, 
Koraszülött-

mentő 
Szolgálat

2010
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Kardio-
lógusok 
Társa-
sága

Magyar Kar-
diológusok 
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2010
Segítségnyújtás a szív- és 

érrendszeri betegségek elleni 
harcban; hazai kardiológia 
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5203 www.mkardio.
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Együtt a 
Daganatos 

Gyermekek-
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Magyar 
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nes Liga
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Egészségmegőrzés; szűrő-
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sának és rehabilitációjának 

támogatása

9659 www.rakliga.
hu 30 842 47 227

Magyar 
Cukor-

betegek 
Országos 
Szövet-

sége

Diabetes-
portal.hu 
Magyar 
Cukor-
betegek 

Országos 
Lapja

2011

Cukorbetegséggel kapcsola-
tos egészségmegőrzés; be-
tegség-megelőzés; gyógyító, 
egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység 

62 467
www.

macosz.
hu

4 4 0 1

Egy Csepp 
Figyelem 

Alapítvány

Egy Csepp 
Figyelem 

Alapítvány
2011 Cukorbetegség korai felis-

merése és megelőzése 16 163
www.egy
cseppfi-

gyelem.hu
13 527 3 159

Transz-
plantá-

ciós 
Alapítvány

Transz-
plantációs 
Alapítvány

2010

Szervátültetettek megfelelő 
rehabilitációban részesül-
jenek; folyamatos, széles 

körű ismeretterjesztés mind 
a civilek, mind a szakma 

számára

18 921 www.transa-
lap.hu 5 689 23 121

Magyar 
Szerv-
átülte-
tettek 

Szövet-
sége

Magyar 
Szervát-
ültetettek 
Szövet-

sége

2011 Fizikai és lelki rehabilitá-
ció; érdekvédelem 16 904 www.trapilap.

hu 32 7627 398 532
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Összefoglalás 

Jelen	 kutatásunkkal	 egy	 széles	 körű	 áttekintést	 adunk	 a	 közösségi	 média	 ci-
vil	 társadalom	 formáló	 hatásáról.	 Először	 a	 civil	 szervezetek	 alapítására	 vonatko-
zó	 jogszabályi	 környezet	 változását	 tekintettük	 át.	Majd	 következő	pontunkat	 az	
elmúlt	 évtizedekben	 az	 egészségügyre	 és	 egészségügyi	 ellátásra	 hatással	 levő	
internettechnológia	jelentette.	Ezen	időszak	alatt	mára	az	internetelérés	nem	csak	
egy	 lehetőségként	 jelenik	meg,	hanem	alapvető	 szükségletté	 vált	 a	Google	kere-
sőmotorral	egyetemben,	ami	kulcsszavak	beírása	után	századmásodpercnyi	gyor-
sasággal tárja elénk több ezer releváns találatát. Az információhoz való hozzáférés 
jelentősen	könnyebbé	vált,	azonban	a	hatalmas	adathalmazból	meg	kell	tanulnunk	
kiszűrni	 a	 validat/érvényeset	 és	 lényegeset.	 Szakirodalmi	 áttekintésünk	 alapján	
megállapítjuk, hogy a közösségimédia-platformok közösség- és társadalomformáló 
tevékenysége és hatása vitathatatlan. Éppen ezért az egészségügyi civil szerveze-
tek aktív közösségi média jelenléte létfontosságú, hiszen a megbízható tartalmak 
elérése	 a	 betegségmegelőzés,	 egészségtámogatás	 és	 betegedukációs	 szempont-
ból	 is	kulcsfontosságú.	Mivel	a	tartalmakat	anonim	módon	is	el	 lehet	érni,	eltűnik	
a	 stigmatizáció.	A	 tartalmak	helytől,	 időtől	 függetlenek.	Sőt,	 az	 információs	 tér	a	
kommunikációt	 is	elősegíti	a	páciensek	között.	A	 legnépszerűbb	közösségi	média	
nem csak hazánkban, a világon is a Facebook. Ezen a közösségimédia-platformon 
saját	oldallal	 rendelkező	hazai	egészségügyi	 civil	 szervezetek	körében	végzett	 át-
tekintésünk során tett megállapításaink egyeznek a korábbi nemzetközi kutatási 
eredményekkel, miszerint a közösségi média egyfajta e-Health technológiaként je-
lenik meg a mai társadalmunkban.
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„Egy társadalompolitikai elgondolás, és
megvalósulásának	gyakorlati	jelentősége

csak akkor maradandó érték, ha
társadalmi	funkciójának	gyakorlati	jelentősége	

nem egyetlen, kivételes történelmi helyzethez kötött,
	sikeres	működésének	feltétele	nem	egyetlen,	

vagy kevés személy képessége és hatalma.”
(Kovrig Béla)

2021 ismét különleges év lesz a magyar önkéntes szektor történetében. Feb-
ruárban	 elindult	 az	 Önkéntesek	Magyarországi	 Éve	 és	 megkezdődött	 a	 második	
Nemzeti	Önkéntes	Stratégia	(2021–2030)	előkészítése	és	kidolgozása	is.1  

A	magyar	önkéntesség	történetében	alapvető	fordulatot	jelentett	2001-ben	az	
Önkéntesek Nemzetközi Éve, mivel „kiemelte” a hazai önkéntességet az „önként 
vállalt	társadalmi	munka”	árnyékából	és	előítéleteiből.	Tíz	évvel	később,	az	Önkén-
tesség	 Európai	 Éve	pedig	döntő	 lökést	 adott	 a	 hazai	 önkéntesség	extenzív	 fejlő-
désének	(Bartal	2019).	Ennek	folyományaként	készült	el	az	első	Nemzeti	Önkéntes	
Stratégia	 a	 2012–2020-as	 időszakra.	 Az	 1068/2012.	 (III.20.)	 Kormányhatározatban	
elfogadott	Stratégia	alapvetően	új	fejezetet	nyitott	az	önkéntesség	társadalmi	elis-
merésében, valamint a kormányzat és az önkénteseket foglalkoztató szervezetek 
viszonyában. Olyan alapokat rakott le, amelyek elindították a magyar önkéntessé-
get	egy	középtávú	fejlődési	pályán.

Napjainkban a második Nemzeti Önkéntes Stratégia kidolgozására úgy kerül 
sor,	 hogy	 elmaradt	 az	 a	 széles	 körű	 társadalmi	 és	 az	 önkéntes	 szektor	 minden	
metszetében	zajló	vita,	kiértékelés	és	számadás,	amely	az	előző	Nemzeti	Önkéntes	

régi reflexek és új kihívások? 
az első nemzeti Önkéntes stratégián túl, a másodikon innen

Bartal Anna Mária

Bevezetés
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Stratégia (2012–2020) lezárását jelentette volna. Ennek hiányában nem lehet tudni, 
mi az az önkéntes szektor által is konszenzussal elfogadott kiindulási alap, amire 
nézve	 új	 –	 a	 21.	 századi	 kihívásoknak	megfelelő	 –	 stratégiai	 célok	 felépíthetők	 a	
magyar	önkéntesség	jövőjét	illetően.

Mindezekből	 kiindulva	 tanulmányunk	 céljai	 a	 következők:	 először	 –	 a	 NÖS	
(2012–2020) által meghatározott célok alapján – elemezzük a társadalom és az 
önkénteseket	 foglalkoztató	 szervezetek	 felé	megfogalmazott	 főbb	 „üzeneteket”,	
és megnézzük, hogy ezek mennyire voltak adekvátak a magyar önkéntesség 2011-
es	helyzetét	illetően.

Majd	 pedig	 –	 a	 statisztikai	 adatok	 tükrében	 –	 megvizsgáljuk	 azokat	 a	 főbb	
eredményességi mutatókat, amelyeket a Stratégia 2020-ra meghatározott. Ennek 
alapján	rögzíteni	 lehet,	hogy	mennyiben	és	hogyan	teljesültek	a	Stratégia	célkitű-
zései.

Továbbá, feltárjuk azokat a lényeges változásokat, amelyek az önkéntesség és 
az önkénteseket foglalkoztató szervezetek körében végbementek az elmúlt nyolc 
évben,	illetve	leírjuk	az	önkéntes	tevékenységek	„probléma-térképét”,	amiből	azo-
nosíthatók a hazai önkéntesség megoldatlan problémái. Mindezt egy 2019 októ-
bere	és	decembere	között	lezajlott	fókuszcsoportos	és	kérdőíves	felmérés	adataira	
alapozva tesszük meg.2 

Végezetül azokkal a kihívásokkal foglalkozunk, amelyekre a második Nem-
zeti Önkéntes Stratégiának (2022–2030) is reflektálnia kell azért, hogy korsze-
rű,	 az	 önkéntesség	 és	 az	 önkénteseket	 foglalkoztató	 szervezetek	 tekintetében	
problémaérzékeny	és	differenciált,	minőségi	stratégia	szülessen.

Az első Nemzeti Önkéntes Stratégia (2012–2020) főbb üzenetei a társadalom 
és az önkénteseket foglalkoztató szervezetek felé

A	NÖS	(2012–2020)	nem	törekedett	direkt	üzenetekre,	ezért	az	elemző	szubjek-
tivitására	van	hagyva,	hogy	beazonosítsa	ezeket,	 illetve	azokat	a	főbb	területeket,	
amelyek fejlesztésével a stratégiaalkotók befolyásolni kívánták a hazai önkéntesség 
középtávú	fejlődését.	Az	alábbi	elemzésben	három,	olyan	indirekt	„üzenetet”	eme-
lek ki, amelyeket objektíven, a 2020-ra meghatározott eredményességi mutatókkal 
is	 ellenőrizni	 lehet,	majd	pedig	 az	 önkéntes	 intézményrendszer	 változásait	 elem-
zem, ami szervezeti keretet adott az „üzenetek” célba juttatásához.

Az önkéntesség tartalmi meghatározása a Nemzeti Önkéntes Startégiában (2012–2020)

Az	első	és	legfontosabb	üzenet	az	önkéntes	tevékenység	társadalmi	szerepének	
elismerése volt. Végre kormányhatározatba foglalták az önkéntesség tartalmát: 
„... olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és 
motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, 
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személyek vagy a közösség javát szolgálva.”3 Az ilyen fajta definíciót leíró, norma-
tív-típusúnak nevezzük és tágnak abban az értelemben, hogy a formális és az in-
formális önkéntességet együtt kezeli, mivel a „más személyek körét” nyitva hagyja, 
de az önkéntességet elhatárolja a közösségi szolgálattól, a szakmai gyakorlattól és 
a	foglalkoztatást	helyettesítő	támogatástól	is.

Az	 önkéntesség	 tartalmi	meghatározása	 két	 okból	 is	 jelentős	 előrelépés	 volt.	
Egyrészt, mert az – azóta többször módosított – Önkéntes Törvény (2005. évi 
LXXXVIII.	törvény	a	közérdekű	önkéntes	tevékenységről)	az	önkéntességnek	csak	
burkolt leírására törekedett azzal, hogy elismerte az öntevékenységet, mint sze-
mélyek, közösségek vagy mások javára ellenszolgáltatás nélküli, önként (szabad 
akaratból) végzett tevékenységet.4 Másrészt a kormánydokumentumba bekerült 
értelmezés tiszta helyzetet teremtett a tekintetben is, hogy az önkéntességgel 
foglalkozó kutatások milyen definíciós-bázis alapján közelítsék és határozzák meg 
az	önkéntességet.	A	Stratégia	középtávú	feladatokat	kijelelő	m)	pontja	szerint	elő-
írt, ötévenkénti önkéntesség-felmérések is már ezzel a definíciós bázissal dolgoz-
tak (Batta 2013; Gyorgyovich et al. 2020). 

Ezzel	együtt	a	Stratégia	középtávú	feladatokat	kijelelő	 l)	pontja	arról	 is	rendel-
kezett, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlásait be kell építeni 
a Központi Statisztikai Hivatal önkéntességre vonatkozó, a háztartások körében 
végzett kutatásaiba. Ezt a legtágabb definíciós bázissal5 dolgozó és az ILO által 
ajánlott önkéntesség-értelmezést a Johns Hopkins Egyetem által kidolgozott mód-
szertan6	 határozza	meg.	A	 tág	definícióból	 következően	ezek	 az	 eredmények	 in-
kább	nemzetközi	kontextusban	adnak	képet	a	magyar	önkéntességről,	és	kevésbé	
alkalmasak egy önkéntes stratégia megalapozására (a mintavételi egységek, illetve 
a korcsoportos határok miatt).

Az önkéntesség differenciált, tartalmi és gyakorlati értelmezéséhez járult hozzá, 
hogy a dokumentum részletesen felsorolta az önkéntesség társadalmi értékeit, 
úgymint:	az	esélyegyenlőség	fejlesztése,	a	társadalmi	kirekesztődés	csökkentése,	a	
szolidaritás,	az	állampolgári	elkötelezettség	és	 felelősségvállalás	kifejeződése	és	a	
munkaerő-piaci	reintegráció	eszköze.7 

Az önkéntesség extenzív fejlesztése

A	 középtávú	 Stratégia	 fő	 „üzeneteként”	 az	 önkéntesség	 extenzív	 fejlesztése	
–	 főként	 számbeli	 növekedésének	 és	 társadalmi	 elismertségének	 emelése	 –	 volt	
azonosítható.	Ezzel	válaszolt	a	hazai	önkéntesség	egyik	fő	problémájára,	miszerint	
a teljes népességben – európai összehasonlításban is – alacsony volt az önkénte-
sek aránya (EVS 2009: 11 százalék; KSH 2011: 28 százalék, illetve a KSH Nonprofit 
szervezetek Magyarországon 2005–2009 közötti felvételei szerint a szervezeti ön-
kéntesek	száma	4–500	ezer	fő	között	ingadozott,	ami	a	teljes	népesség	4–5	szá-
zalékának felelt meg). Az önkéntes szektor extenzív fejlesztésének célját a szerve-
zetekhez	köthető	önkéntesség	számbeli	növekedésében	határozta	meg	a	stratégiai	



Társadalom és állam

Civil Szemle 2021/1.44

dokumentum. A kormányrendeletben részletezett középtávú feladatok többsége is 
e cél szolgálatában állt. 

Kiemelt célcsoportok: a 18–26 év közötti fiatalok és a szenior korúak

Azzal, hogy kiemelt célcsoportokként a 18–26 év közötti fiatalokat és a szeni-
or korú (60 év feletti) népességet jelölte meg a Stratégia, egyrészt reagált arra a 
strukturális problémára, hogy e két korcsoportban alacsony8 volt az önkéntesek 
népességen belüli aránya. Másrészt csatlakozott azokhoz az európai uniós prog-
ramokhoz9, amelyek az ifjúsági, sport és az élethosszig tartó tanulási projekteken 
belül	az	ifjúsági	és	szenior	önkéntesség	fejlesztését	irányozták	elő.	Az	Európai	Ön-
kéntes Szolgálattal az önkéntesség határai is szélesebbre nyíltak, és ez az egyéni 
előnyökön	túl	elősegítette	a	külföldi	tapasztalatok	adaptálását,	illetve	a	magyaror-
szági önkéntesség pedig az „országimázs” hatékony eszközévé vált.

A	középtávú	Stratégia	eddig	tárgyalt	„üzeneteiről”	megállapítható,	hogy	adek-
vátak	voltak,	megfelelően	reagáltak	arra	a	fejlődési	szakaszra,	amelyben	a	magyar	
önkéntesség	2011-ben	állt,	sőt,	ezeket	az	„üzeneteket”	EU-konform	szinten	 is	ke-
zelték. 

Mindezen pozitívumok mellett azonban számos „borítékolható” probléma rej-
lett a stratégiai dokumentumban, amelyek nem igazán járultak hozzá az önkéntes-
ség és az önkéntes szektor minőségi átalakulásához és fejlődéséhez. 

Az önkéntesség, mint „sziget” versus civil/önkéntes intézmény-hálózat

Az önkéntességet, mint tevékenységet, az önkéntes intézmény-hálózatot, mint 
struktúrát a Stratégia úgy kezelte, mintha függetlenek lennének a hazai civil társa-
dalomtól/nonprofit szektortól. Még utalás sincs a dokumentumban arra, hogy az 
önkéntesség mind szervezetileg, mind jogilag leginkább csak a hazai civil-nonprofit 
intézményrendszer	keretein	belül,	vagy	azzal	összefüggésben	értelmezhető.10 Ez a 
fajta szervezeti és funkcionális elkülönülés számos párhuzamossághoz vezetett a 
civil és az önkéntes intézményhálózaton belül. 

Mivel az önkéntes intézményhálózat adta és adja meg a szervezeti kereteket 
egy önkéntes stratégia célba juttatásához, nem érdektelen felidézni, hogy miként 
alakult ki és változott a hazai önkéntes-intézményhálózat, és hogyan lett külön 
szervezeti	 „tudata”	 (bár	 némely	 esetben	 ez	 „kettős	 tudat”	 lett,	mert	 ugyanazon	
civil	szervezet	működtette	a	civil	és	az	önkéntes	intézményrendszer	szervezetét	is).	

A	2007–2014	közötti	uniós	 tervezési	 időszakban	először	a	TÁMOP	5.5.2/09/01	
pályázati	konstrukció	tette	lehetővé,	hogy	2009-ben	létrejöjjön	az	önkéntesség	or-
szágos centruma, melyet az Önkéntes Központ Alapítvány nyert el azzal a feladat-
tal,	 hogy	 ő	 felel	 az	 önkéntesség	 szakmai	 hátterének	 szolgáltatásáért,	 valamint	 a	
megyei centrumok koordinálásáért. (Gyakorlatilag innen számítható, hogy az ÖKA 
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a magyar önkéntesség és önkénteseket foglalkoztató civil szervezetek „kizáróla-
gos”	képviselőjeként	lép	fel.)	Ezzel	egyidejűleg	alakultak	meg	az	önkéntesség	helyi	
szintű	 fejlesztését	 elősegítő,	 szolgáltató	 feladatokat	 vállaló,	 de	 leginkább	 (csak)	
információs tanácsadást ellátó megyénkénti Önkéntes Centrumok. 2011-ben egy 
további TÁMOP pályázati konstrukció (5.5.2-11/1 és 11/2) keretében az önkéntes 
intézményhálózat	tovább	bővült.	Önkéntes	Pontok	jöttek	létre	azzal	a	céllal,	hogy	
a	megyeközponttól	távolabb	eső	térségekben	élők	számára	is	elérhetővé	váljanak	
az	önkéntesség	kínálta	lehetőségek,	az	önkéntesség	népszerűsítése	által.11

Az már a Stratégia megvalósulásának nyolcéves történetéhez tartozik, hogy 
a	 TÁMOP	programok	 támogatásával	 négy	 éven	 keresztül	 felépített,	működtetett	
Önkéntes	Centrumok	és	Pontok	a	tervezési	 időszak	végére	támogatás	nélkül	ma-
radtak, és az ÖKA is „elengedte a kezüket”. Ehhez hozzájárult az is, hogy az Ön-
kéntes Centrumok és Pontok hálózata klikkekre bomlott, és nem sikerült kialakítani 
a	demokratikus,	rugalmas,	egyenlő	esélyeken,	felelősségeken	és	kötelezettségeken	
nyugvó hálózati struktúrát.

A	2014–2020-as	tervezési	időszak	egyik	kiemelt	programja	a	2015-ben	meghir-
detett EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú, „Komplex ifjúsági fej-
lesztések	–	új	nemzedék	újratöltve”	elnevezésű	projekt	lett.	Ennek	fő	célja	egyrészt	
a	 fiatalok	 helyi	 szerepvállalásának,	 közösségeinek	 megerősítése,	 kezdeményezé-
seinek megvalósítása volt. Másrészt, az akkor kialakuló, önkéntes tevékenységet 
támogató szolgáltató rendszer (Ifjúsági és Önkéntes Központ és helyi pontjai) ha-
tékonyságának	 javítása.	 Ami	 kiemelendő	 ebből	 a	 sokrétű	 célrendszerből,	 az	 az,	
hogy	a	projektet	koordináló	Új	Nemzedék	Központ	lépett	elő	–	2019-ig	az	Ifjúsági	
és Önkéntes Központon keresztül – az önkéntes tevékenységek országos össze-
hangolását,	egységes	minőségi	fejlesztését	és	az	önkénteseket	foglalkoztató	szer-
vezetek	országos	szintű	hálózatosodását	koordináló	szervezetté.12 

Végezetül pedig 2018-ban egy másik, új intézmény-hálózat alapjait rakták le, 
az	 ugyancsak	megyénként	működő	Család,	 Esélyteremtő	 és	Önkéntes	Házak	 há-
lózatát	 azért,	 hogy	 az	 esélyegyenlőséget	 szem	 előtt	 tartva,	 komplexen	 kezelje	 a	
családok	és	az	önkéntesség	támogatását	jelentő	feladatokat.	Ez	a	komplexitás	egy	
pozitív fejlemény, de felmerül a kérdés, hogy ezt biztosan célcsoportokra (ifjúság, 
család) fókuszálva, és nem pedig az intézményhálózat integrálásával, illetve azon 
belüli feladatleosztásokkal kellene-e elérni?

Összességében	megállapítható,	 hogy	 2009-től	 négyévente	 új	 önkéntes-intéz-
ményrendszer	jött	létre,	ami	mögött	különböző	–	sokszor	egymással	élesen	szem-
ben álló – érdekek és presztízsharcok húzódtak meg, és egyáltalán nem szolgálták 
a folytonosságot, az elért eredmények integrálását. Ráadásul ezek a változások át-
tekinthetetlenné tették a hazai önkéntes intézményhálózatot, mind az önkéntesek, 
mind pedig az olyan önkénteseket fogadó szervezetek számára, akiknek szakmai, 
módszertani támogatásra lett volna szükségük programjaik megvalósításához.
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A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 négy, kiemelt eredményességi 
mutatójának teljesülési vizsgálata

A stratégiai dokumentum tizenkét olyan eredményességi mutatót sorol fel, 
amelyek teljesülését 2020-ban meg kell vizsgálni. Ezek közül azt a négyet – az 
önkéntesség köznapi értelmezése, az önkéntesség aránya a népességben, a 18–26 
éves,	 illetve	 a	 60	 feletti	 korosztály	 önkéntességének	 jellemzői	 –	 választottuk	 ki,	
amelyek	összeköthetők	a	főbb	„üzenetekkel”,	és	amelyek	statisztikai	adatok	alap-
ján	mérhetők	is.

Az önkéntesség köznapi értelmezése

Eredményességi mutató: „A felnőtt lakosság 30 százaléka tisztában van az 
önkéntesség fogalmával és jelentőségével, pontosan meg tudja határozni/
fel tudja ismerni az önkéntes tevékenységeket és azok értékét.”

Az elmúlt nyolc évben két kutatás (Önkéntesség Magyarországon 2013, illet-
ve 2018) foglalkozott részletesebben azzal, hogy megkérdezze válaszadóit, mi jut 
eszükbe	az	önkéntességről.	Az	eredményességi	mutató	teljesülését	ezen	vizsgála-
tok adatai mentén értékeljük.

Az 1. ábra adatai alapján ez a mutató teljesültnek mondható, mert 2013-ban a 
népesség 38 százaléka, 2018-ban pedig már 52 százaléka rendelkezett valamifajta 
önkéntesség-értelmezéssel, amely többé-kevésbé megfelelt az önkéntesség 
definíciós kritériumainak. 

1. ábra. „Önnek mi jut eszébe elsőként az önkéntességről?” 
– a válaszok százalékában13 

 

          Forrás: Önkéntesség Magyarországon 2013, illetve 2018 felmérések adatai alapján 
                            saját szerkesztés. 
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A részletesebb elemzés azonban azt mutatja, hogy a megkérdezettek más 
hangsúlyokat adtak az önkéntesség fogalmának, mint az elvárt definíció: 
az	 önkéntesség	 számukra	 elsősorban	 segítségnyújtás,	 és	 csak	 azt	 követően	 va-
lamilyen tevékenység vagy munka. Érdemes arra is felfigyelni, hogy 2013-ban az 
önkéntesség értelmezésében – a segítségnyújtás prioritása mellett – az önként, 
szabad akaratból végzett tevékenység, majd pedig az adakozás, jótékonyság és a 
közért	 való	 tenni	 akarás	 jellemzői	 is	 hangsúlyt	 kaptak.	 Ez	 utóbbiak	 esetében	 fel-
tételezhető,	hogy	főként	az	adakozás,	 jótékonyság	választási	 lehetőségek	vitték	a	
válaszadókat,	és	csak	ezekkel	együtt	volt	értelmezhető	számukra	a	„közért	tenni”	
(Bartal 2019). 

Napjainkra – az altruizmus mellett – a nem monetáris munkajelleg határozza 
meg	 az	 önkéntesség	 köznapi	 értelmezését.	A	 fogalomértelmezésben	 átrendező-
dés	 tapasztalható	a	 tekintetben	 is,	hogy	az	önkéntesség	„időadomány”	és	közjó-
jellege sokkal esetlegesebben mutatkozott meg a válaszokban. Mindezek jól illuszt-
rálják, hogy az önkéntesség fogalom-ismeretének nem csak a kiterjedése a fontos, 
hanem	a	tartalma	is.	Ezért	a	társadalom	felé	egyszerűbb,	de	közérthetőbb	üzenet	
formájában	kell	megfogalmazni	 az	önkéntesség	 tartalmát,	 és	 legfőképp	kiemelni	
annak pozitív hatásait.

Az önkéntesség aránya a népességben, 2011–2019

Eredményességi	mutató:	„A	felnőtt	lakosság	legalább	25	százaléka	vegyen	részt	
felkészült önkéntes programokban legalább egyszer.” 

Ezt az indikátort, ahogy az 1. táblázat is mutatja, az önkéntesek népességen 
belüli arányával lehet leginkább tesztelni (azzal a megszorítással, hogy a „felkészült 
önkéntes programok” kitételt ezekkel az adatokkal nem lehet igazolni). 

Megállapítható,	hogy	ez	az	eredményességi	mutató	teljesült,	még	a	különböző	
módszertanú önkéntes-felvételek alapján is, de érdemes figyelni a legújabb tenden-
ciákra. Az önkéntesség legtágabb értelmezését alkalmazó, Központi Statisztikai Hi-
vatal korábbi adatfelvételei szerint 2011 és 2017 között folyamatosan emelkedett az 
önkéntesek aránya a teljes népességen belül, míg a 2019-es eredmények már egy 
csökkenő	tendenciát	jeleznek	(a	teljes	népesség	33	százaléka	végzett	–	informális	
és	formális	keretek	között	–	önkéntes	munkát).	Hasonló	előrejelzése	volt	a	2018-as	
felvételnek a „jelenleg is aktív önkéntes” kategória 27 százalékos arányával. 
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1. táblázat. Az önkéntesség népességen belüli aránya, 2011–2019

Forrás: Saját szerkesztés.

A 18–26 éves korosztály önkéntessége és jellemzői

Eredményességi mutató: „A 18 és 26 év közötti fiatalok önkéntes tevékeny-
ségben való részvétele 25 százalékkal növekszik 2020-ig.”

Az eredményességi mutató vizsgálatánál két problémát csak áttételesen lehet 
kiküszöbölni: egyrészt a mutató vizsgálatához szükséges bázisszámot a dokumen-
tum nem tartalmazza, mivel az egész stratégiai tervben hivatkozott számadatok-
hoz egy nem reprezentatív, online felmérés14 eredményeit vették alapul (Czike–Sza-
bóné 2010). Másrészt olyan életkori csoport (18–26 év) szerepel az eredményességi 
mutatóban, amelyet a statisztikai elemzések nem használnak.15 Így a bázisszám hi-
ányában az eredményességi mutató teljesülését nem lehet megítélni, bár az alábbi 
kutatások alapján regisztrálható, hogy miként változott az önkéntesség a fiatalok 
körében.Az „Önkéntesség Magyarországon 2013” vizsgálat (Batta 2013) szerint a 
18–29 évesek 37 százaléka	volt	önkéntes	a	kérdezést	megelőző	egy	évben,	míg	
63 százalékuk soha nem volt önkéntes.

Évszám A minta jellemzői
Az önkéntesség

aránya a népességben és 
az önkéntesek száma

2011 60 000 fő 15–74 éves személy
(Önkéntes munka Magyarországon, KSH, 2012)

28,4%
(2 153 000 fő)

2014
48 505 fő 15–74 éves személy

háztartásonként
(Az önkéntes munka jellemzői KSH, 2016)

34,3%
 (2 558 000 fő)

2017
42 522 fő 15–74 év közötti személy

háztartásonként
(KSH adatbázis 2017)

36,7%
(2 665 862 fő)

2019
41 332 fő 15–74 év közötti személy

háztartásonként
(KSH adatbázis 2020)

33,1%
(2 385 742 fő)

2017
1500 fős, a 18 éven felüli népesség reprezentatív mintája

(bejegyzett és nem bejegyzett szervezeteknél)
(EVS – Bartal 2020)

16%
(1 300 000 fő)

2013 2000 fős, a 18 éven felüli népesség reprezentatív mintája
(Önkéntesség Magyarországon 2013)

32,6%
(2 657 298 fő)

2018
2000 fős, a 18 éven felüli népesség reprezentatív mintája 

(aktív–nem aktív önkéntesek)
(Önkéntesség Magyarországon 2018)

27,4% 
(2 203 526 fő)

a felvétel idején aktív önkéntes
44,8%

(3 612 339 fő)
volt már valaha önkéntes)
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Az „Önkéntesség Magyarországon 2018” (Gyorgyovich et al. 2020: 44) felmé-
rés szerint a 18–29 évesek 32 százaléka volt aktív önkéntes 2018-ban, míg 11 
százalékuk	 a	 felvételt	 megelőző	 évben	 végzett	 önkéntes	munkát,	 57	 százalékuk	
viszont soha nem volt önkéntes. Ez utóbbi adat azt mutatja, hogy 2013-hoz képest 
6	százalékponttal	csökkent	az	önkéntességet	még	soha	nem	végzők	aránya.

Megállapítható,	hogy	a	18–29	évesek	körében	bőven	vannak	még	tartalékai	az	
önkéntességnek, mivel közel 60 százalékuk alkotja a fiataloknak azt a csoportját, 
akiket nagyon jól célzott üzenettel lehet megnyerni az önkéntességnek.

A szenior, 60 év feletti önkéntesség és jellemzői

Eredményességi mutató: „A szenior korú önkéntesek aránya 50 százalékkal 
növekszik az önkéntes programokban.”

A Stratégia-tervezetben ehhez az eredményességi mutatóhoz sincs hozzáren-
delt bázisszám, ezért az eredményességi mutató teljesülésének mértékét ugyan-
csak a 2013–2018 közötti statisztikai adatok alapján tudjuk tesztelni.

Az „Önkéntesség Magyarországon 2013” (Batta 2013) vizsgálat szerint a 60 év 
feletti	korosztály	25	százaléka	volt	önkéntes	a	kérdezést	megelőző	egy	évben,	míg	
75 százalékuk soha nem volt önkéntes.

Az „Önkéntesség Magyarországon 2018” (Gyorgyovich et al. 2020: 44) felmé-
rés adatai azt mutatták, hogy a 60 év feletti korosztályban a megkérdezettek 24 
százaléka volt aktív önkéntes a felvétel idején, míg 21 százalékuk passzív ön-
kéntesnek	volt	tekinthető,	és	valamivel	több,	mint	felük	(55	százalékuk)	soha	nem	
volt önkéntes. A 2013-as adatokkal összehasonlítva, a 60 felettiek körében 20 
százalékponttal csökkent a „soha nem volt” önkéntesek aránya.

Összegezve: a Stratégiai terv négy eredményességi mutatójának vizsgálata tehát 
csak	 részben	 igazolta	 vissza	 az	 önkéntesség	 extenzív	 fejlesztésétől	 várt	 eredmé-
nyeket.	A	 két	 kiemelt	 célcsoport	 esetében	 hozzávetőleges	 teljesülésről	 lehet	 be-
számolni, de annál figyelemre méltóbbak azok az eredmények, miszerint mindkét 
korcsoportban vannak még tartalékai az önkéntességnek, különösen a passzív és 
a még „soha nem volt” önkéntesek körében. 

A szervezeti önkéntesség és önkéntes tevékenység strukturális változásai, 
differenciálódása és következményei

A	 következőkben	 azokat	 a	 változásokat	 vesszük	 számba,	 amelyek	 egyrészt	 a	
hazai	önkéntesség	és	önkéntes	tevékenység	önfejlődéséből	következnek,	másrészt	
pedig, amelyeket a Nemzeti Önkéntes Stratégia (2012–2020) nem szándékolt hatá-
sainak nevezhetnünk. Ezek: a szervezeti önkéntesség korstruktúrájának átalakulása 
– a 2018-as önkéntes felmérés eredményei alapján –, továbbá az önkéntesség és 
az önkéntes tevékenység differenciálódásának következményei – a fókuszcsopor-
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tos	és	kérdőíves	felmérés	alapján	–,	illetve	az	extenzív	fejlesztés	következményei	az	
önkéntesség	humánerőforrás	és	szakmai	fejlődését	 illetően,	mint	a	Stratégia	nem	
szándékolt hatásai.

A szervezeti önkéntesség korstruktúrájának átalakulása 

A	 hazai	 önkéntesség	 elmúlt	 nyolc	 évben	 végbemenő	 változásai	 közül	 az	 első	
és legfontosabb, hogy egy generációváltás zajlott le a formális, szervezeti önkén-
tességben.	Egyrészt,	„megfiatalodott”	az	önkéntesek	köre,	köszönhetően	a	18–29	
évesek megnövekedett arányának. Az Európai Értékrend Vizsgálat 2009-es adatai-
val összehasonlítva ez a növekedés 10 százalékpontos volt a korcsoportban. 

Másrészt, a részletesebb adatok arra mutatnak rá, hogy ez a „fiatalodás” elég 
differenciáltan	 játszódott	 le	 a	 korcsoporton	 belül:	 főleg	 a	 18–25	 éves	 korosztály	
hozta ezt a növekedést. Ez azért is érdemel figyelmet, mert a Stratégia a 18–26 
éves	 korcsoportra	 koncentrált	 és	 ez	 a	 szervezeti	 önkéntességben	 tükröződik	 is,	
míg az önkéntesség általános kiterjedésében nem. Ugyanakkor az adatok azt is jel-
zik, hogy a 26–29 évesek körében lényegesen alacsonyabb a szervezeti önkéntesek 
aránya (2. táblázat). Az ifjúsági önkéntességgel foglalkozó szervezetek fókuszcso-
portos vizsgálatának eredményei szerint a 26–29 évesek másfajta önkéntes-mód-
szertani megközelítést igényelnek – a toborzás, a megtartás és a foglalkoztatás 
tekintetében –, mint a fiatalabbak. Ezt a korcsoportot kevésbé lehet megszólítani 
az	önkéntesség	 „trendi”,	 „menő”,	 „jó	buli”	 szlogenekkel,	mert	ez	a	korosztály	az	
önkéntesség	értékét	abban	látja,	hogy	mit	tud	visszaforgatni	a	saját	erőforrásaiba,	
hogyan tudja a megszerzett tudását kamatoztatni. Cserébe ezért rájuk önállóbb, 
szakképzettséggel	összefüggő	feladatokat	is	lehet	bízni.

Másrészt, a 2. táblázat adatai azt is mutatják, hogy a szervezeteknél önkéntes, 
60 év felettiek aránya nem emelkedett oly mértékben, mint ahogy ez a Stratégia 
célkitűzései	alapján	várható	lett	volna.	Az	Európai	Értékrend	Vizsgálat	2009-es	ada-
taival összehasonlítva ez a növekedés alig 2 százalékpontos volt. 

A szeniorok körében végzett fókuszcsoportok eredményei megmutatták a szá-
mok mögötti okokat is, miszerint: a 60 felettiek önkéntességének akadályai a fi-
zikai korlátok, önbizalom- és bizalomhiány, elszigeteltség, alacsony ingerküszöb, 
kisebb	terhelhetőség,	rugalmatlanság,	illetve	ismeret-	és	információhiány	az	önkén-
tes	lehetőségekről.	A	60	feletti	korcsoportban	mért	magas	informális	önkéntesség	
jelzi,	 hogy	 ezeket	 az	 akadályokat	 az	 időskorúak	 általában	 csak	 egy	 alacsonyabb	
„kötelezettségi-szintű”,	 szűk,	 bizalmi	 közegben	 képesek	 legyőzni.	 Érdemes	 azt	 is	
figyelembe venni, hogy a 60–65 év közöttiek és a 65 felettiek önkéntességbe való 
bevonását legalább annyira differenciáltan kell kezelni, mint a 18–25, illetve a 26–29 
éves korcsoportét.  Végezetül, nem lehet elmenni amellett, hogy milyen drámaian 
alacsony az 50–59 évesek aránya a formális önkéntesek között. Ezek még a 2009. 
évi Európai Értékrend Vizsgálat által mértekhez képest is alacsonyabbak, és ha va-
lahol relevanciája van a célzott megszólításnak, akkor ez a korcsoport az. 
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2. táblázat. Az önkéntesség típusa korcsoportok szerinti megoszlásban, 2018

               Forrás: Önkéntesség Magyarországon 2018 felmérés adatai alapján saját szerkesztés.

A hazai önkéntesség korstruktúrájának változása alapján jól látható, hogy mi-
lyen eredményeket érhet el egy célzott policy. Az adatok azonban arra is rámutat-
nak, hogy még a kiemelt korcsoportokon belül is mennyire fontos az önkéntesek 
differenciált megszólítása. A további kérdés az, hogy az önkéntesség kiemelt cél-
csoportjait egymástól függetlenül kell-e meghívni az önkéntességre, vagy pedig a 
generációk	közötti	kapcsolatokat	az	önkéntesség	által	is	lehet	erősíteni.	Az	elmúlt	
években számos kísérleti program16 került kidolgozásra az intergenerációs (fiatalok 
és	 időskorúak	 közötti)	 kapcsolatokat	 erősítő	 önkéntességre,	 és	 egy	 ilyen,	 policy-
szintű	program	kidolgozása	valóban	az	egyik	21.	 századi	 válasz	 lenne	a	hazai	ön-
kéntesség fejlesztésére.

Összességében	 nézve,	 az	 első	 Nemzeti	 Önkéntes	 Stratégia	 (2012–2020)	 utol-
só éveiben a szervezeti önkéntesek 58 százalékát a 18–39 éves korosztály adta, 
míg a 40 felettiek aránya (a kiemelt célcsoportként kezelt hatvan év felettiekkel 
együtt	is)	42	százalék	volt.	A	következő	Önkéntes	Stratégia	nagy	kérdése	lesz,	hogy	
mennyire törekszik egy kiegyenlített társadalmi részvétel ösztönzésére a szerve-
zeti önkéntességben (különös tekintettel az 50–59 éves korosztályra). Valamint 
képes-e differenciált üzeneteket megfogalmazni minden társadalmi réteg felé, ami 
elősegíti	az	önkéntesség	széles	társadalmi	elterjedését.

Az önkéntesség és az önkéntes tevékenység differenciálódása és következményei

Ma,	ha	valaki	elolvassa	az	első	Nemzeti	Önkéntes	Stratégiát,	akkor	egy	nagyon	
homogén	 struktúrájú	 szektor	 képe	 rajzolódik	 ki	 belőle.	 Azonban	 az	 elmúlt	 nyolc	
évben, ahogy átalakult az önkéntesek korstruktúrája, úgy vált sok metszetben dif-
ferenciáltabbá az önkéntesség és az önkéntes aktivitások struktúrája is. 

Életkori 
csoportok

Formális 
önkéntesség

Informális 
önkéntesség

Formális 
és informális

18–29
18–25

34%
21%

20%
13%

18%
14%

26–29 13% 7% 4%

30–39 24% 17% 17%

40–49 18% 19% 23%

50–59 6% 15% 18%

60 évesnél 
idősebb 18% 29% 24%

100% 100% 100%
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A 3. táblázat összefoglalóan mutatja be azokat a „változókat”, amelyek egyre 
sokrétűbbé	és	komplexebbé	tették	a	hazai	önkéntességet	és	az	önkéntes	szerve-
zetek	működését.	A	„változók”	közül	azokat	elemezzük	részletesebben,	amelyek	új	
és sajátos dimenziókat adtak az önkéntes aktivitások struktúrájának.

Mint ahogy máshol már leírtuk (Bartal 2019), nyilvánvaló, hogy egy kormányza-
ti politika/stratégia csak a szervezeti formában megvalósuló önkéntességet tudja 
„kezelni” akár policy, akár intézményhálózat és/vagy az önkéntes szervezetek szint-
jén, vagy például az önkénteseknek járó juttatások legalizálása révén. 

Az informális önkéntesség „láthatatlansága” miatt rejtve marad, és megnyil-
vánulási	módja	miatt	nehezen	elérhető	egy	önkéntes	policy	számára.	Ugyanakkor,	
azzal a nagyarányú informális önkéntességgel, ami ma a magyar önkéntességet 
jellemzi,	 egy	 következő	 Önkéntes	 Stratégiának	 mindenképpen	 kell	 kezdenie	 va-
lamit, például éppen a közösségfejlesztési módszerek révén (lásd szomszédsági 
önkéntesség), és nem haszontalan úgy tekinteni rá, mint a szervezeti önkéntesség 
még	ki	nem	aknázott	erőforrására.	

A	 2010-es	 évek	 elejétől	 a	 szervezeti	 önkéntesség	mellett	 egy	 új	 önkéntességi	
forma, az intézményi önkéntesség	is	egyre	számottevőbb	lett.	Ennek	áttekintése	
azért is fontos, mert a Stratégia középpontjában az egészségügyi és szociális szer-
vezetek,	intézmények	szolgáltatás	kapacitásának	növelése	állt	az	önkéntes	segítők	
bevonása által. Ugyanakkor a Stratégia nem rendelkezett arról, hogy az intézményi 
önkéntességnek speciális képzési igénye van olyan tevékenységi területeken, mint 
például az egészségügyi és a szociális intézményi önkéntesség. Egy középtávú stra-
tégia	ezzel	kapcsolatos	kitűzendő	célja	éppen	az	kellett	volna	legyen,	hogy	2020-ra	
csak olyan önkéntesek dolgozhassanak egészségügyi és szociális szervezeteknél, 
intézményeknél, akik valamilyen (akkreditált) képzésben részt vettek. Az egész-
ségügyi intézmények vagy az azokkal kapcsolatban álló szervezetek hamar átlátták 
ezt	 a	 problémát,	 és	 kialakították	 a	maguk	 saját,	 és	 intézményenként	 különböző	
sztenderdjeit,	képzéseit	önkénteseik	számára,	ami	a	szociális	 intézményekről	már	
kevésbé mondható el. 

Kiemelendő,	 hogy	 a	 kulturális	 intézményi	 önkéntesség	 fejlesztésére	 2016-ban	
elindult egy három éves program, ami lerakta ennek közösségfejlesztésre alapozott 
módszertani alapjait és képzési formáit.17 Ez a példa jól mutatja, hogy ki lehet alakí-
tani egy önkéntes tevékenységi ágazat módszertanát, képzési anyagát és formáit, 
ha erre van közös akarat, illetve vannak rá források is. 

Az elmúlt öt évben a hazai önkéntes szervezetek jó része azzal szembesült, hogy 
főként	a	fiatal	önkéntesek	másképp	viszonyulnak	a	klasszikus	szervezeti	elvárások-
hoz, és magához az önkéntességhez is. Az önkéntesség gyakoriságát	 illetően	
a hagyományos, hosszú távú és rendszeres önkéntesség mellett a 2010-es évek 
önkéntességében mind általánosabbá vált az epizodikus (rövid távú, alkalmankénti) 
önkéntesség és ezen belül pedig az akcionalista önkéntesség (ami évente egyszeri 
alkalmat jelent, és ennek tipikus példája a rendezvény- vagy fesztiválönkéntesség). 
Ezeket a változásokat a statisztikai adatok (KSH 2021) is visszaigazolták, miszerint 
nem nagy különbség van a rendszeres és alkalmi önkéntesek aránya között, és a 
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különböző	tevékenységi	területen	működő	szervezetekre	sajátosan	jellemző,	hogy	
inkább	rendszeres,	és/vagy	alkalmi	önkéntes	segítők	munkájára	tudnak-e	támasz-
kodni.18 

3. táblázat. Az önkéntes aktivitás struktúrája

 
                  Forrás: Saját szerkesztés.

Az önkéntesség korstruktúrájának fiatalodása arra figyelmeztet, hogy nem le-
het már csak a „régi” módszerekkel bevonni és megtartani az önkénteseket, és az 
önkéntesség gyakorisága inkább az epizodikus önkéntesség irányába fog eltolódni. 
Ezekre a változásokra a szervezeteknek egyrészt jóval nagyobb flexibilitással, más-
részt pedig a megmerevedett, szervezetközpontú önkéntes-menedzsmenti mód-

Az önkéntesség formalizáltsága

Formális –
szervezetekhez kötődő

Informális – 
szerveze-

tekhez nem 
kötődőszervezeti intézményi

vállalati önkéntesség

Az önkéntesség
gyakorisága

rendszeres
epizodikus
akcionalista 

Az önkéntesség 
tevékenységi

területei

oktatás–kultúra közvetlen
szemé-

lyek
vallási–vallás-közeli

egészségügy–szociális 
sport–szabadidő

szom-
szédság karitatív–humanitárius

polgárvédelem–közbiztonság
környezet-, természet-, állatvédelem

közösségjogvédelem, érdekvédelem, politika
település- és gazdaságfejlesztés

Az önkéntesség típusa életkor szerint

ifjúsági
fiatal

középkorú
szenior

Az önkéntesség helye

főváros
nagyváros
kisváros
község

Az önkéntes helyzete jogviszonnyal
rendelkezik

jogviszonnyal nem 
rendelkezik

Az önkéntes képzése speciális 
képzés

általános
képzés nincs képzés

Önkéntesek létszáma szerint nagy 
számú közepes kis 

számú

Az önkéntest fogadó szervezet
professzionalizációja magas közepes alacsony nincs

Az önkéntest fogadó szervezet
gazdasági ereje erős közepes gyenge,

problémás

hazai és külföldi önkéntesség
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szerek helyett egy, a motivációkra alapozott módszerekkel kell választ adni (Bartal 
2019). A fókuszcsoportos vizsgálatok ezeket a problémákat hasonlóan jelezték, és 
kifejezetten fontosnak tartották az önkéntesek motivációinak ismeretét és egy, az 
ehhez kidolgozott módszertan beépítését a szervezetfejlesztésbe.

Ahogy már fentebb utaltunk rá, tevékenységi területenként igen	különböző	
az, hogy a szervezetek rendszeres vagy alkalmi önkénteseket foglalkoztatnak-e. 
A fókuszcsoportos vizsgálat eredményei is azt mutatták, hogy az önkénteseket 
foglalkoztató szervezetek közötti különbségeket az önkéntesség gyakorisága, az 
alkalmazott módszertan, a speciális igények jobban differenciálják, mint maga a 
tevékenységi terület. Így például a szociális, egészségügyi, környezetvédelmi és 
kulturális intézmények többségének elvárásai az önkéntesség rendszeressége felé 
irányulnak.	Ezekben	a	tevékenységekben	a	speciális	 ismeretek	átadása	időt,	ener-
giát	 és	 szakembert	 követel	meg	 a	 szervezetektől,	 és	 szeretnék,	 ha	 befektetéseik	
hosszútávon is megtérülnének. Egyes környezetvédelmi szervezetek példája mu-
tatja, hogyha egy szervezet csak „célorientált”, de emellett nem fektet energiát az 
önkéntes-menedzsment módszereibe, akkor ez frusztrációt okoz mind a szervezet, 
mind	pedig	az	önkéntes	részéről,	és	csökken	az	önkéntesek	száma.	

Az önkéntesség korstruktúrájának változása például a kulturális szervezetek 
jó részét olyan kihívások elé állította, hogy differenciálniuk kellett programjaikat, 
módszereiket a fiatalok, illetve a szenior korúak között, amit például egy önkéntes 
koordinátor nehezen tud megoldani. Ugyanakkor a kultúra, valamint a sport és 
szabadidő	éppen	az	a	terület,	ami	az	 intergenerációs	önkéntességnek	terepet	ad,	
illetve ahol családi programok által az önkéntességet, mint szocializációs mintát 
lehet közvetíteni. 

A szervezetek többsége az önkéntes jogviszonnyal próbálja „magához kötni” 
az önkénteseket, de például az egyesületekben az önkéntes jogviszonnyal járó 
előnyök	versengenek	a	tagsági	kötelezettségekkel.

Zárójelben kell megemlítenünk, hogy az iskolai közösségi szolgálat jelenlegi 
megvalósulása sok tekintetben az egyik legproblematikusabb területe az önkénte-
seket fogadó szervezeteknek. Mivel a közösségi szolgálatot 2012-ben vezették be, 
így	ezzel	 az	első	Nemzeti	Önkéntes	Stratégia	 (2012–2020)	még	nem	 foglalkozott	
érdemben, csak javasolta a pedagógusképzésbe beépíteni az önkéntesség tartal-
mi megismertetését. A téma összetettsége miatt – ami egy külön tanulmányt is 
megérne	–	erre	most	nem	térünk	ki.	Ugyanakkor	a	következő	Nemzeti	Önkéntes	
Stratégiának ezeket a problémákat mindenképpen rendeznie kell.

Az elmúlt nyolc évben számos kísérleti projekt, jó példa halmozódott fel a 
magyar	önkéntességben.	A	fókuszcsoportok	résztvevői	éppen	azt	hiányolták,	hogy	
ezek sem a társadalom szintjén, de még a szervezetek között sem váltak eléggé is-
mertté.	A	Stratégia	külön	pontban	kiemelte	összegyűjtésüket,	de	nem	rendelkezett	
azok	konkrét	kommunikációjáról,	megismertetéséről	és	továbbadásáról.

Végül meg kell említeni, hogy a hazai önkéntes szektor elzárványosodott az 
elmúlt nyolc évben, mert az informális ismeretségeken kívül leépültek vagy elhaltak 
az – országos és megyei, vagy éppen kistérségi – alulról és felülről szerveződő 
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szakmai hálózatok.	A	fókuszcsoportok	résztvevői	egyöntetűen	fogalmazták	meg	
igényüket	a	tapasztalatcserére,	a	tevékenységterületenkénti	és	azokat	átszelő	szer-
vezeti hálózatok kialakítására. 

Extenzív fejlesztés kontra az önkéntesség humánerőforrás- és szakmai fejlesztése

Külön	fejezetet	kell	szentelnünk	a	hazai	önkéntesség	humánerőforrás-	és	szak-
mai	fejlesztése	problémáinak,	mert	a	nyolc	évvel	ezelőtti	Stratégia	úgy	„irányozta”	
elő	az	önkéntesség	 számbeli	növelését,	hogy	e	mögé	az	eredményességi	mutató	
mögé	nem	tette	oda	az	önkénteseket	fogadó	szervezetek	szakmai–humánerőfor-
rás-fejlesztését és ennek anyagi fedezetét. Nevezetesen, annak támogatását, hogy 
egyrészt	az	önkéntes	koordinátorok,	mentorok	alkalmazásával	nőjön	a	szervezetek	
professzionalizációja, és nem utolsósorban az önkéntesek fogadása, foglalkozta-
tása és megtartása (hosszú távon is) biztosított legyen. Másrészt, egy szakmai 
mentorhálózat kialakításával azok a vidéki, kis szervezetek is kapjanak programjaik 
megvalósításához szakmai támogatást, mentorálást, amelyek egy akcióra, projekt-
re	 szeretnék	 önkéntes	 segítők	 munkáját	 igénybe	 venni.	 A	 létrejött	 önkéntes-in-
tézményhálózat	 saját	 anyagi	 és	 humánerőforrás	 korlátozottsága	 miatt	 éppen	 ez	
utóbbi feladatoknak nem tudott eleget tenni. Az elmúlt nyolc év tapasztalatai visz-
szaigazolták,	hogy	a	jelentkező	önkénteseket	sok	esetben	–	az	anyagi	nehézségek-
ből	fakadó	–	szakember-hiány	miatt	nem	tudták	megtartani	a	szervezetek.

Az önkéntesség számbeli növelésének célja megkövetelte volna a szervezetfej-
lesztési és önkéntes-menedzsmenti módszerek koordinált fejlesztését és támoga-
tását is. Magyarországon az önkéntesmenedzsment-módszerek gyakorlati alkal-
mazása éppen a 2010-es években indult meg a szervezetileg jól professzionalizált 
(önkéntes koordinátort, mentort foglalkoztató), tudatos módszereket alkalmazó, 
nagyobb	 szervezetek	 szűk	 csoportjának	 körében.	 Az	 olyan,	 többségben	 lévő	 –	
kis-közepes	nagyságú	–	 szervezetek,	 amelyeknek	nem	volt	 humanerőforrásuk	és	
anyagi kapacitásuk a menedzsment-módszerek alkalmazására, megrekedtek az ad 
hoc vagy a „csinálva tanulás” módszerénél.

Az elmúlt nyolc év úgy múlt el a magyar önkéntesség történetében, hogy nem 
vált tisztázottá, mi az a szakmai minimum, amit egy önkéntes képzésének tartal-
maznia kell. Továbbá nem váltak világosan definiálttá az önkéntes koordinátorok 
és mentorok feladatai, kompetencia határai, és egyáltalán, hiányzik az a szakmai 
hálózat, amely hozzájárulna az önkéntesség módszertani fejlesztéséhez. Végezetül 
pedig,	nem	jött	 létre	az	önkéntes-	koordinátori	és	mentori	képzők	akkreditációja,	
és	így	a	képzőintézmények	között	jelentős,	színvonalbeli	eltérések	vannak.	
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Elkerülhetők-e a régi reflexek, ha új kihívások vannak?

Egy (új) stratégia alkotásánál igen fontos, hogy a stratégiaalkotók prekoncepció-
kat hátrahagyva és a „technokrata arroganciát” (Bourdieu 1996: 33) nélkülözve viszo-
nyuljanak a stratégia tárgyához. Összegzésként öt pontban foglaljuk össze azokat a 
főbb	problémákat,	amelyek	megoldásában	el	kell	kerülni	a	régi	reflexekből	kiinduló	
megoldásokat, hogy a hazai önkéntesség új kihívásaira is választ lehessen adni. 

Rövid versus hosszú távú stratégia

Elemzésünk,	azt	hiszem,	meggyőzően	mutatta,	hogy	még	egy	középtávú	stra-
tégiának is milyen szándékolt és nem szándékolt, hosszú távra kiható hatásai lehet-
nek. A mostanság meghirdetett, második Nemzeti Önkéntes Stratégia (2021–30) 
már	kilenc	évre	tervezi	meghatározni	a	magyar	önkéntesség	jövőjét.	Természetesen	
ennek	is	van	egy	nagy	előnye,	jó	időre	le	van	rendezve	az	önkéntesség,	nincs	vele	
gond, csak végre kell hajtani a stratégiában foglaltakat. Hátránya, hogy nem lehet 
korrigálni, a rendszer automatizmusa rugalmatlanul viszi tovább a nem jól felmért 
célokat. Nagyon fontos lenne ebbe a kilenc évre tervezett stratégiába a kitűzött 
célok háromévenkénti felülvizsgálatának klauzuláját beépíteni.	 Ez	 lehetősé-
get	adna	arra,	hogy	a	problémák	ne	konzerválódjanak,	és	ki	lehessen	javítani	őket.	

A legújabb nemzetközi példák19 azt mutatják, hogy azokban az országokban, 
ahol 2020-ban készültek a nemzeti stratégiák, már ötéves periódusra terveznek. 
Ebben nem kis szerepet játszik az is, hogy a mostani stratégiák egy válsághelyzet-
ben	készültek	és	készülnek,	és	ez	a	tervezést	jelentősen	megnehezíti.

A COVID-19 hatás 

Magyarországon a járvány alatt a szervezeti keretekhez kötött formális önkén-
tesség majdnem teljesen leépült. Ezt támasztja alá az az online, reprezentatív ku-
tatás (Sik–Zakariás 2020) is, miszerint a személyes ismeretségi és az állami, intéz-
ményi segítségnyújtás mellett alig látszott a civil szektor. Sok településen az 
önkormányzatok	léptek	elő	az	önkéntesség	koordinátoraivá.	

Ma még nem látható tisztán például, hogy a COVID-19 járvány milyen vissza-
esést okoz az önkéntességben általában, az önkéntesség személyközpontú for-
máiban,	 valamint	 az	 önkénteseket	 foglalkoztató	 civil	 szervezetek	 működésében.	
Továbbá, milyen új utakat nyit meg a 3–5 éve „felfedezett” online önkéntesség 
tartós, de differenciált alkalmazásában. Ezek mind olyan tisztázandó kérdések és 
kihívások,	 amelyekre	a	magyar	önkéntesség	következő	évtizedre	 irányuló	 fejlesz-
tésében is oda kell figyelni. 

Csak remélni lehet, hogy az Önkéntesek Magyarországi Évének rendezvényei 
eredményesen járulnak hozzá, hogy a COVID-19 járvány után a hazai önkéntesség 
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újraéledjen, továbbá feldolgozza azokat a problémákat – mind az önkéntes-szek-
tor, mind pedig az önkéntesek körében –, amit a krízishelyzet okozott. 

Közérthető, és pozitív üzenet az önkéntességről

Az elemzésben láthatóvá vált, hogy az önkéntesség „tudományoskodó” értel-
mezése csak többé-kevésbé vált „közkinccsé”. Érdemes példának ide idézni az Ír 
Nemzeti Önkéntes Stratégia (2021–25) önkéntesség definícióját: „Volunteering is 
any time willingly given, either formally or informally, for the common good 
and without financial gain” (National Volunteering Strategy 2021: 8), ami a ma-
gyar	 viszonyokra	 adaptálva	 a	 következőképpen	 hangozhatna:	 „Az önkéntesség 
bármilyen idő, amit formálisan vagy informálisan, önként áldozunk a közjó 
érdekében, anyagi haszon nélkül.” Egy ilyen értelmezés elismerné azt a nagy-
arányú informális önkéntességet, ami ma a magyar önkéntes szektort jellemzi, 
továbbá	 kiemelné	 annak	 időadomány-	 és	 önkéntes	 jellegét,	 de	 legfőképpen,	 a	
közjóért való irányultságát, ami háttérbe szorult a korábbi Stratégiában. 

Úgy	tűnik,	 ideje	lenne	levenni	a	napirendről	az	önkéntesség,	mint	tevékenység	
vagy munka-vitát, hiszen jól látható volt, a „közértelmezés” munkának tekinti az 
önkéntességet.	 Ugyanakkor	 érdemes	 lenne	megfontolni	 az	 önkéntességről	 szóló	
üzenetekben a 2018-as önkéntes felmérés által javasolt (Gyorgyovich et al. 2020: 
46) aktivitás kifejezés használatát, aminek általános és pozitív, felhívó jellege van, 
az aktív önkéntesség, önkéntes aktivitás formájában.

Az önkéntesség társadalmi és gazdasági jelentősége 

Az önkéntesség olyan társadalmi értékeket hordoz, mint például az állampol-
gári	 aktivitás,	 elkötelezettség	 és	 felelősségvállalás	 kifejeződése	 (Nárai–Reisinger	
2016),	 az	 esélyegyenlőség	 fejlesztése,	 a	 társadalmi	 kirekesztődés	 csökkentése	 és	
a	szolidaritás.	Ezek	az	értékek	az	első	Nemzeti	Önkéntes	Stratégiában	kifejezetten	
jól jelentek meg. Ugyanakkor a statisztikai felmérések már harminc éve folyamato-
san számot adnak az önkéntesség gazdasági jelentőségéről és „hasznáról”, 
noha ennek nem szentelt különösebb figyelmet sem a politikai, sem a kormányzati, 
de még a társadalmi közvélemény sem. Tisztázottá kellene tenni, hogy az önkén-
tesség nagyon drága (gazdasági) erőforrás,	 hogy	 felelőtlenül	 bánjunk	 vele,	
és	hozzájárulása	a	hazai	gazdaság	 fejlődéséhez	és	 a	 társadalom	 jól-létéhez	 (well-
being) nem hagyható figyelmen kívül (Váradi 2017; Sebestény 2017).
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Az önkéntesség extenzív és minőségi fejlesztése

Egy	évvel	ezelőtt	még	azt	lehetett	volna	mondani,	hogy	nem	lemondva	a	hazai	
önkéntesség további, számbeli növelésének céljáról (hiszen vannak még tartalékok, 
ahogy	az	adatok	alapján	láttuk),	de	az	önkéntesség	minőségi	fejlesztésére	kell	tenni	
a	hangsúlyt.	Napjainkban,	amikor	a	pandémia	közepén	megkezdődött	a	következő	
Nemzeti	Önkéntes	Stratégia	előkészítése,	még	nem	látjuk	a	járvány	önkéntességre	
gyakorolt	hatásait.	Ezért	valószínűsíthetően	a	következő	stratégiának	kettős	felada-
tot	kell	kitűznie: a szektor extenzív fejlesztését és az évek óta feszítő minő-
ségi megújulás	támogatását.	Ez	a	minőségi	megújulás	egyfelől	az	önkéntességre	
vonatkozó szakmai sztenderdek, képzések, módszerek fejlesztését kell, hogy je-
lentse az önkéntes-koordinátori és mentori hálózat fejlesztésével. Leginkább pedig 
azon	többségben	lévő	civil	szervezetek	részére,	akik	anyagi	helyzetüknél	fogva	nem	
tudnak alkalmazni szakembereket. Az önkéntesség fejlesztésében a minőségi 
átalakulás alapvető feltétele annak a szakmai minimumnak a rögzítése, hogy 
mit kell tartalmaznia egy önkéntes képzésének, milyen program, hány önkéntes 
fogadásától szükséges mentort vagy koordinátort alkalmazni (mely mögé oda kell 
tenni a háttértámogatást is), melyek a kompetenciahatárok, és egységesíteni kell a 
képzőintézmények	szakmai	színvonalát.
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Jegyzetek

1 http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C700F2360EFA258CC1258623006BAF2F
2 A 8 csoportban (ifjúsági, szenior, Nemzeti Önkéntes Tanács, oktatás-kultúra, egészségügy-
szociális, természet-környezet- és állatvédelem, vallásközeli szervezetek és önkéntes-mód-
szertan)	 lefolytatott	 16	 fókuszcsoportos	 és	 kérdőíves	 felmérés	 a	 Család,	 Esélyteremtő	 és	
Önkéntes	Házak	javaslatai	alapján,	területileg	reprezentatívan	kiválasztott	szervezetek	közremű-
ködésével, és az EMMI Ifjúság- és Esélyteremtési Helyettes Államtitkárság megbízásából készült.
3 Részletesen: „Sajátos értékeket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától. 
Önmagában jó és értékes, egy mód, mellyel képessé tehetjük a társadalom tagjait, hogy aktív 
szerepet	 vállaljanak	mind	 tágabb	 földrajzi,	 mind	 szűkebb	 érdekközösségekben,	mely	 egyidejű-
leg	hasznos	a	 támogatásra	 szorulóknak	és	az	önkéntes	munkát	végzőknek	 is.	Az	önkéntesség	
az egyik eszköze az esélyegyenlőség	 fejlesztésének,	 hozzájárul	 a	 szegénység,	 a	 kirekesztődés	
csökkentéséhez	és	a	foglalkoztatottság	növeléséhez,	segíthet	a	munkanélküliek	munkaerőpiacra	
történő	visszatéréséhez,	de	nem	helyettesítheti	a	fizetett	munkaerőt.
Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás 
–	s	ezen	belül	a	karitatív	tevékenység	–	az	emberiség	fejlődésének	alapértékei	közé	tartozik.	Az	
önkéntességben juthat kifejezésre az	állampolgári	 elkötelezettség	és	 felelősségvállalás össztár-
sadalmi	»rehabilitációja«	mindazokért,	akik	a	segítségnyújtás	érintettjei.	Ebből	következik,	hogy	
az önkéntes tevékenységvégzés olyan humán	erőforrás,	amely	egyrészt	hozzájárul	társadalmunk	



Társadalom és állam

Civil Szemle 2021/1.60

erkölcsi,	szociális,	kulturális	fejlődéséhez,	másrészt	a	gazdaság	–	nemzeti	jövedelemben	mérhető	
–	erősödéséhez.” (1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 
elfogadásáról	és	a	végrehajtásához	szükséges	középtávú	feladatokról:	4)	(kiemelés:	A	szerző)
4	 Közérdekű	 önkéntes	 tevékenységen	 egy	 adott	 fogadószervezetnél	 a	 törvényben	 meghatá-
rozott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát érti a törvény. Meg-
jegyzendő	 továbbá,	hogy	a	 „mások	 javára”	megfogalmazás	elég	homályos	címzetteket	 takar	a	
törvényben, és a közjóért végzett tevékenység csak áttételesen, a közhasznúsághoz kötötten 
jelenik meg (Bartal 2019).
5	 Nem	 zárja	 ki	 az	 egy	 háztartásban	 élő	 családtagok,	 rokonok	 számára	 végzett	 önkéntességet,	
illetve együtt kezeli a formális és informális önkéntességet.
6 http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_162119
7	 A	 hosszúra	 nyúlt	 kifejtésben	 szerepel	 az	 önkéntesség,	mint	munkaerő-piaci	 eszköz,	 illetve	 a	
végrehajtási	 határozatban	az	ÖTLET-program	újraindításának	 lehetősége.	Az	önkéntesség,	mint	
munkaerő-piaci	 eszköz,	 úgy	 tűnik,	 az	 elmúlt	 nyolc	 évben	 lekerült	 a	 napirendről,	 különösen	 az	
ÖTLET-program tekintetében. Saját, az ÖTLET- program értékeléseként megvalósult kutatásunk 
(Bartal 2010) azt mutatta ki, hogy az önkéntesség, mint reintegrációs eszköz csak a magasabb 
iskolai	(középiskolai,	egyetemi)	végzettségűek	esetében	volt	eredményesnek	mondható,	de	ez	is	
sokban	függött	attól,	hogy	a	koordináló	szervezet	milyen	lehetőségekkel	rendelkezett,	mennyire	
volt	 felkészült	 és	 mennyire	 vette	 komolyan	 a	 programot.	 Az	 alacsonyabb	 iskolai	 végzettségű	
munkanélküliek	esetében	az	ÖTLET-program	nem	hozta	azt	az	eredményt,	amit	vártak	tőle.
8 Az Európai Értékrend Vizsgálatok 2008-as adatai szerint az önkéntesek 15 százaléka volt 18–25 
év, 16 százaléka 26–35 év, 23–23 százaléka 36–45 év, illetve 46–55 év, 11 százaléka 56–65 év 
közötti, 12 százaléka pedig a 66 év felettiek korcsoportjába tartozott (Bartal 2010).
9 Youth in Action – European Voluntary Service, illetve Lifelong Learning Programme – Grundtvig 
Action: senior volunteering projects. https://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-
volunteering/eu-policies-and-volunteering/index_en.htm
10 Az önkéntesség természetesen megjelenik az intézmények, a pártok és egyházak körül is, il-
letve ma már nem elhanyagolható a vállalati önkéntesség sem, ahogy ezt Nárai–Reisinger (2016) 
empirikus	 adatfelvétele	 is	 kimutatta.	 Ezt	 a	 szűkebb	 értelmezést	 a	 Nemzeti	 Önkéntes	 Stratégia	
(2012–2020) kiemelt célja, a szervezeti önkéntesség fejlesztése indokolta.
11 https://www.palyazat.gov.hu/node/55482#
12 lásd: 1665/2017. (IX. 13.) Korm. határozat az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú 
(„Komplex	 ifjúsági	 fejlesztések	–	új	nemzedék	újratöltve”	című)	projekt	támogatásának	növelé-
séről.
13 A 2013-as felvételben csak egy választ, míg a 2018-as felvételben több választ is megjelöl-
hettek a válaszadók. Ez magyarázza a 2018-as adatok százalékos eltérését, ami azonban nem 
mutatkozott	számottevőnek,	mert	valamivel	kevesebb,	mint	minden	ötödik	válaszadó	élt	többes	
választással.
14 https://adoc.pub/online-kutatas-az-nkentessegrol-a-lakossag-kreben.html
15 A Központi Statisztikai Hivatal önkéntesség felmérése 15–19; 20–24, illetve 25–29 éves korcso-
port beosztást alkalmaz. Az Önkéntesség Magyarországon 2013; 2018 kutatásokban a fiatalok 
korcsoportját a 18–29 évesek jelentették.
16	Például	a	Képes	Alapítvány	TESZÜNK	programja;	az	Egyszülős	Alapítvány	„Legyél	a	mi	nagyink”,	
„Szuper nagyi” program (Kecskemét).
17 https://cselekvokozossegek.hu/rolunk/a-projektrol/
18	2019-ben	a	szervezetek	által	megadott	önkéntesek	(366	ezer	fő)	57	százaléka	volt	rendszeres	
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(ebből	 30	 százalék	 önkéntes	 jogviszonyban	 álló),	 43	 százaléka	 pedig	 alkalmi	 önkéntes	 segítő.	
Mind	a	rendszeres,	mind	az	alkalmi	önkéntes	segítők	legnagyobb	számban	a	szociális	tevekény-
ségi területen találhatók meg. A kulturális területen inkább az alkalmi, míg a szociális területen 
a	szerződéses	önkéntesek	aránya	volt	magasabb.	A	legnagyobb	számú	önkéntes	jogviszonyban	
álló	 önkéntesekről	 a	 szociális	 ellátás	 és	 a	 kultúra	 területén	működő	 szervezetek	 számoltak	 be	
(KSH 2021).
19	https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/100239/8e18fb45-6e72-47f9-a1fb-7dcd591
05c1a.pdf#page=null;	https://maltacvs.org/national-strategy-for-volunteering-2019-2024/
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Today there is a re-emerging interest in cooperatives. This can be traced 
through the reports of international organizations regarding cooperatives’ capac-
ity for innovation in association with the democratic and participative model of 
governance, and their resilience to the deepening global economic and job crises 
(Birchall–Ketilson 2009; UN 2009; Cooperatives Europe 2012; Saner–Yiu–Filadoro 
2012; Smith–Rothbaum 2013; Smith 2014). Concerning this, the applied national 
and international cooperative policies are seen as being important to supporting 
the success of cooperatives, whilst at the same time, restraining them (Corcoran–
Wilson 2010; Adeler 2014; Karakas 2019).

Starting from this point of view, in this paper, the answer to the question of to 
what extent the cooperative policies implemented at the national level affect the 
cooperative development in different countries will be sought. More specifically, it 
will be analyzed the cooperative development of Hungary and Italy in a historical 
context, with a special emphasis on each country’s cooperative policies. In this 
way, the extent to which these two countries, both with deep-rooted coopera-
tive histories, differ in their cooperative development today, and the reasons for 
this differentiation will be questioned. Indeed today, cooperatives, that occupy an 
important place in the history of both countries, differ considerably both in terms 
of their numbers, and their function within their respective societies. The reasons 
for these disparities lie not only in the national policies affecting cooperative de-

cooperative development policies in Hungary and italy
Historical and comparative analysis  

Elif Tugba Simsek

Introduction



velopment but also in the unique historical experiences of the countries that af-
fected the creation of these national policies. Therefore, the cooperative policies 
of both countries will be discussed in their unique historical context. Thereby, how 
the nationally implemented cooperative policies influence the development of co-
operatives will be seen more clearly through these two countries with two vastly 
different experiences.

Hungary and Italy both have very long and deep-rooted cooperative histories, 
and this, in turn, makes the task of discussing the various developmental stages in 
detail somewhat difficult. Therefore, the cooperative history of the two countries 
will not be covered in full detail instead, the developments before 1980 will be 
discussed briefly in relation to how they affect cooperatives today. More emphasis, 
however, will be given to the post-1980 cooperative policies that make the differ-
ence today. Ergo, the first part of the work examines the important developmental 
stages of cooperatives and cooperative policies in Italy, and the second, the expe-
riences of Hungary, within the same context. In the last part, the similarities and 
differences of the research regions will be briefly discussed in terms of their coop-
erative development, to the extent permitted by the data obtained. It is expected 
that the comparative nature of the paper will encourage contributes not only 
academicians and social scientists to develop a theoretical framework regarding 
cooperative policies with the data gathered from each country, but also coopera-
tive members and policymakers referring to the problems and potentials of the 
cooperative policies within their respective countries.

Historical and Comparative Perspective 

This paper sees the national cooperative policies of the countries as an instrument 
for cooperative development. Therewithal, it stresses the unique choices regarding 
policy development made in each country (Fried 1977: 167–168). Thus, the policies 
implemented by different countries become also a tool to understand different 
cooperative development dynamics in different countries. In this respect, historical 
and comparative analyses become prominent in the paper. Indeed, cooperatives 
today occupy notably different positions in the social and economic life of Hungary 
and Italy although both countries have quite a wealth of cooperative experiences 
dating back decades. The comparative approach provides insight into the reasons 
for these differences by looking at the unique choices regarding policymaking in 
each country. In the traditional use of comparative method regarding public poli-
cies, as in this paper, these policies specifically refer to cooperatives, it is typically 
asked how do policies differ across countries and what explains these differences? 
(Gupta 2012). Indeed, research on public policies that only reads the policies of dif-
ferent countries without exploring the reasons for policy differences may not be 
truly comparative. To compare policies, one should also consider the overall con-
text of policies, and understand the socio-economic conditions that underlie them.
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In doing so, having a historical approach also becomes a part of the research. 
For Hoefer (2012), the historical approach to studying policymaking has several ad-
vantages. Briefly, the first is the availability of many different resources such as leg-
islative debates, submissions relating to developing regulations, official documents, 
interviews, etc. These resources can provide the information needed to interpret a 
policy and its emergence. The second advantage is about the chronological order-
ing of events up to the emergence of a particular policy. Thus, one can follow the 
whole process; one thing happens, then another, until, finally the policy emerges. 
The final advantage is contextual and refers to the needs and tensions within a 
society, created by conditions and events, and the reactions to said conditions and 
events. These contextual elements are used to understand why a policy emerged 
and how it was subsequently shaped. Indeed, socio-economic conditions underlie 
the cooperative policies and reactions of those affected by these conditions are 
crucial contextual elements to understand the policy-making process. In Hungary 
for example, during state socialism, there was no real political space or independ-
ent decision-making mechanism in place for cooperatives, and for a long period, 
most cooperatives were centrally managed by the state. This was perhaps one of 
the most important factors affecting the development of cooperatives in Hungary. 
In Italy however, although there have been certain periods in which cooperatives’ 
growth was slowed, cooperative development has enjoyed continuous support 
from regional governments, and the federations of cooperatives, helping them in 
obtaining independent financial and social resources. Indeed, today Italy has one 
of the best civil law examples relating to the development of cooperative legisla-
tion (Jensen–Patmore–Tortia 2015:11).

As is, this work aims to build its comparative analysis in line with historical 
perspective. However, as stated before, the development stages of cooperatives 
in Hungary and Italy cover a long period. This makes the task of discussing all 
details somewhat difficult and may exceed the limits of the research. Therefore, 
the cooperative development stages of the two countries will not be covered in 
full detail. More emphasis will be given to the post-1980 cooperative policies. The 
developments before 1980 will be discussed briefly in two parts: pre-World War 
II and post-World War II. Additionally, regarding the socio-economic conditions 
under which the policies are created, the period covering the 2008 economic crisis 
will also be briefly touched upon to help illustrate to what extent the policies im-
plemented to affect the development of cooperatives during economic crises, and 
how economic crises influence the policymaking process.

Method

This paper analyses the cooperative development of Hungary and Italy with a 
special emphasis on the research countries’ national cooperative policies. In line 
with this aim, the research comprises extended document analysis regarding each 
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research regions’ cooperative policies. It collects and presents data from the of-
ficial reports of national and international institutions on cooperative policies; the 
official statistical offices of both research regions: The Italian National Institute of 
Statistics (ISTAT), and The Hungarian Central Statistical Office (HCSO); the reports 
and brochures of cooperative representatives such as the National Alliance of So-
cial Co-Operatives (NAoSCo) in Hungary and Legacoop (Lega Nazionale delle Co-
operative e Mutue), a cooperative federation in Italy; and also includes data from 
the results of previous academic studies on cooperative policies.

Additionally, the findings of three interviews, held in Italy and Hungary, were 
included in the work as a subsidiary resource. One of the interviews was held in 
Hungary with a participant from the NAoSCo in November 2019. The other two 
interviews were held in Italy: the first with a participant from Legacoop in June 
2019, and the second with a participant from Bologna University in October 2019. 
Although there is no specific reason for the selection of both cooperative federa-
tions for the interview, it was found suitable for the research in terms of the sec-
tors they represent.

A Brief History of Cooperative Development in Italy

The period before World War II

The Italian cooperatives have a deep-rooted tradition, which dates back to the 
second half of the nineteenth century. Cooperatives have never been implicitly 
neutral or apolitical in Italy. The first cooperatives emerged from the Friendly So-
cieties1, which had mainly non-religious and liberal characters. The second group 
of cooperatives was influenced by Italian socialism, while the third group emerged 
from the Catholics’ social commitment, as symbolized by Pope Leo XIII in his 
encyclical on the conditions of labor, published in 1891 (Zamagni 2006). The first 
Italian cooperative was founded in 1854 in Turin as a consumer cooperative to 
lessen the high living costs of workers. Over the following years, consumer coop-
eratives spread throughout both cities and rural areas. Cooperatives in financial 
services came to be a few decades later, towards the end of the 1870s. Financial 
cooperatives were established to facilitate their members’ access to credit where 
credit markets were not very developed and generally uninterested in serving small 
entrepreneurs. Towards the end of the century, other forms of cooperatives such 
as the farmers’ cooperative, and workers’ cooperative emerged (COOPilot 2017).

The oldest federation of cooperatives, Legacoop, was founded in 1886 of so-
cialist origin, and the same year, the National Federation of Cooperatives was also 
established, comprising of 100 delegates representing 248 cooperatives and 70,000 
members.2 In 1910, there were 7,400 cooperatives with over one million members 
in Italy (COOPilot 2017). However, the first discernible expansion of Italian coop-
eratives occurred with the establishment of another federation, Confcooperative 
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(1919) of Catholic inspiration. Thus, the two previously mentioned areas of coop-
eration: Socialism and Catholicism would have two separate federations. The ideo-
logical segmentation of cooperatives became readily apparent with the gathering 
of cooperatives under the different umbrella organizations of the period. 1952 saw 
the establishment of a third federation, AGCI, the liberal umbrella, and while each 
of these organizations emerged separately (Menzani–Zamagni 2010); they would 
eventually come together, in 2011, under a stable coordinating body “Calleanza 
Delle Cooperative Italiane”.

The cooperative movement in Italy has never completely disappeared, in cer-
tain periods; however, the movement’s growth was slowed. The intention of the 
Fascist regime (1922–1945) was to destroy cooperatives, yet instead, it turned to 
control them by setting up the National Fascist Cooperative Agency (Ente Nazion-
ale Fascista della Cooperazione) in 1926. This meant that the management of the 
cooperatives was entrusted to members of the Fascist Party, who were not always 
qualified enough to do so properly (Zamagni 2006). As a result of this, the coop-
erative and labor movements were stifled by twenty-five years of the Fascist re-
gime, though never completely destroyed (Logue 2006). Indeed, after World War II,
there was an immediate resurgence in the ideological partition of the Italian co-
operative movement. Two major cooperative federations, Legacoop and Confco-
operative reorganized themselves. The liberal umbrella organization, AGCI, was 
formed in 1952 (Menzani–Zamagni 2010).

Cooperativism after World War II

After World War II, due to election wins for the communists and socialists in 
the “Red Belt” of Emilia-Romagna, Tuscany, and Umbria, these regions became 
a part of Italy that found itself on the front line of the Cold War (Logue 2006). 
These regions, especially Emilia-Romagna, have traditionally been strong in the 
cooperative movement in Italy. Today Emilia-Romagna is considered the homeland 
of Italian cooperatives with the highest proportion of cooperative employees of 
any regional population in Italy and accounts for 28.3 percent of the Italian coop-
erative sales volume.3 For the purpose of the research, the policy differences on a 
regional basis will not be mentioned in detail however, Emilia-Romagna is a good 
example to observe the efficiency of government policies on cooperatives. Indeed, 
unlike the developments in Hungary after World War II, as will be covered in more 
detail in the next part, conditions have been provided that facilitate the independ-
ent development of cooperatives, especially in terms of financial and management 
when the election wins for the communists and socialists in Emilia-Romagna. Ac-
cording to Logue (2006), after World War II when world socio-economic balances 
were rearranged, another important development that would affect the future 
cooperative movement was the money donated by the United States4 to Emilia-
Romagna after the war. This donation would, perhaps unintentionally, strengthen 



Társadalom és állam

Civil Szemle 2021/1.68

the cooperative movement in the region. Indeed, Emilia-Romagna had no large-
scale industrial base and its left-wing government used this money to promote 
small businesses, employee ownership, cooperatives, cooperative institutions, or 
family-owned businesses. Today, the prevalence of small-medium size businesses 
and cooperatives is accepted among the reasons why the region has a strong and 
democratic cooperative movement (Participant from Bologna University, personal 
communication, October 29, 2019).5 

In the light of a different socio-economic environment, characterizing the post-
war reconstruction period, the cooperative movement needed a new foundation 
(Zamagni 2006). Along with the introduction of article 45 in the Constitution, the 
first law emerged defining the basic rules for cooperatives; one member-one vote, 
having an open-door policy6, having a minimum of nine members, a ban on mem-
bers who had a private business in the same field, and a ban on the distribution 
of indivisible reserves in cooperatives (Zamagni 2016). The article relevant to coop-
eratives in the Constitution (art. 45) reads as follows: “The Republic recognizes 
the social function of cooperation on a basis of reciprocity and devoid 
of any private speculative aim. The law promotes and encourages such 
cooperation with suitable provisions and through proper controls ensures 
its character and objectives”. As is seen, two main characteristics of coopera-
tives: mutuality and the absence of private speculation purposes are highlighted in 
the Italian Constitution. According to Fici (2010), ‘mutual purpose’, in other words, 
‘common interest’, has been a distinctive and traditional formula of Italian law 
since 1942 (the Civil Code of 1942), however, not an objective substantially differ-
ent from that of other European national laws or the principles of the International 
Cooperative Alliance (ICA)7. Under Italian law, a cooperative is a type of enterprise 
whose objective is to satisfy the common interests of its members (Fici 2010). This 
perspective, to see cooperatives as organizations that meet only the needs of their 
members, is found problematic by some scholars in Italy, however, as indicated 
by Fici (2010), in that this judgment may ignore the fact that co-operatives are 
obliged, at least under Italian law, to allocate a significant proportion of surplus to 
the satisfaction of interests unrelated to their members.8 Indeed, based on these 
characteristics, the Italian government, through a series of administrative and fiscal 
laws designed under the Ministry of Labour’s control, during an on-going process 
(Zamagni 2006), decided to encourage and promote cooperatives. The Basevi Law 
of 1947, a general law on cooperatives, enhanced this constitutional recognition, 
providing special tax facilities to encourage cooperatives’ self-capitalization. ‘Indi-
visible reserves’ were a tool to accomplish this aim, which allowed the profits of 
cooperatives to be exempted from tax as long as they were re-invested into a co-
operative. In this case, if a cooperative was dissolved or sold, then its reserves went 
to another cooperative, or a cooperative federation, rather than distributing them 
among the members (Logue 2006). Thus, these reserves have been contributed to 
the development of the cooperative movement, not only for current members but 
also for future members.  
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On the other hand, during the economic boom of the 1950s and 1960s, there 
was a decline in the growth of cooperatives, and, until 1971, they remained small 
in size (Zamagni 2006, Menzani–Zamagni 2010). In the early 1970s, many coopera-
tives were in danger of extinction due to the global economic crisis, the umbrella 
organizations, however, took measures to deal with the worsening financial situ-
ation of the cooperatives. Eventually, in 1971, important legislation (L. n. 127) was 
obtained, which recognized member’s loans as an important element to increasing 
the capital of cooperatives, and the promotion of the incentives of this form of 
financing. The measures implemented during the crisis were effective, and thus the 
number of cooperatives increased rapidly. Based on data obtained from ISTAT,9 in 
1971 the number of cooperatives stood at 10,744, 19,900 in 1981, and by 1991 the 
figure had reached 35,646 (Menzani–Zamagni 2010). In 1977 a more important law 
was approved (L. n. 904), providing additional tax exemptions for profits allocated 
to undividable reserves, which greatly encouraged the capitalization of the coop-
eratives. Indeed, according to Zamagni (2006), as recently as 2003, 87 percent of 
the profits of the medium-sized and large cooperatives was still being earmarked 
for indivisible reserves, while 4.9 percent went on cash refunds, and only 4.1 per-
cent was disturbed to members. 

Developments after 1980

A new law (L. n. 72) allowing cooperatives to establish, acquire, and participate 
in stock companies was passed in 1983. This law enabled the larger cooperatives 
to gather capital in a variety of ways, including offering shares of the joint-stock 
companies controlled by them (Menzani–Zamagni 2010). Coetaneous to this, there 
were several other ways to support the capitalization of cooperatives. Then in 1985, 
the Italian government established a cooperative fund through the Marcora Act 
(L. n. 49) to assist in creating worker cooperatives. This act was aimed at protect-
ing the jobs of workers whose workplaces (private firms) were in contemplation 
of bankruptcy, moving out of the country, or selling by the owner through con-
verting these firms into worker cooperatives (worker buyouts) (Corcoran–Wilson 
2010; Adeler 2014). Worker buyouts (WBOs) have been mostly managed by two 
national institutional investors to coordinate and facilitate the financing of cooper-
atives: Cooperazione Finanza Imprese (CFI) and Società Finanza Cooperazione (SO-
FICOOP). Both CFI and SOFICOOP have been subsequently mandated by the Italian 
state, through the support of the Ministry of Economic Development. CFI is the 
main national institutional investor for WBOs in Italy, formed by the initiative of It-
aly’s three major cooperative federations, Legacoop, Confcooperative, and AGCI in 
1986. SOFICOOP, the smaller institutional investor, was also created during the same 
period as CFI, and with the same purpose. SOFICOOP is regarded by the Ministry of 
Economic Development as a main financial member, sharing a seat on SOFICOOP’s 
administrative council with eight other members (Vieta–Depedri–Carrano 2017: 41).
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In the following years, social cooperatives were officially recognized with spe-
cial tax advantages with Law No. 381 in 1991 (Logue 2006). Social cooperatives 
first appeared in Italy, and later spread to other European countries (Buchko 2016). 
The activities that social cooperatives can perform defined as social, healthcare, 
and educational services, or work integration activities for disadvantaged persons 
in the relevant law. Indeed, article 1 of Italian Law No. 381 defines social coopera-
tives as cooperatives that aim to pursue the general interests of the community, 
and the human promotion and social integration of citizens through (a) the man-
agement of social, healthcare, and educational services, or (b) the performance of 
any activity to provide employment for disadvantaged people (Borzaga–Poledrini–
Galera 2017). There are four types of social cooperatives in Italy. The first type 
contains cooperatives that only perform the activities described under point (a), 
and are therefore referred to as “A-type social cooperatives”. The second type in-
volves cooperatives that only perform the actions referred to under point (b), and 
are referred to as “B-type social cooperatives”. Work integration of disadvantaged 
people or individuals with physical, mental, and sensory disabilities is included in 
the activities of B-type social cooperatives. While the third type consists of social 
cooperatives that perform activities indicated under both point (a) and point (b), 
and are referred to as “mixed social cooperatives”, the last category is constituted 
of consortia of social cooperative (Borzaga–Poledrini–Galera 2017).

Social cooperatives have in common with traditional cooperatives in relation to 
democratic governance rules such as the “one person, one vote”. Moreover, social 
cooperatives cannot distribute more than 70 percent of their overall profits, and 
they cannot distribute any asset to their members in case of closure, merger, or 
bankruptcy in Italy. On the other hand, according to Borzaga, Poledrini, and Galera 
(2017), there are three important aspects that distinguish social cooperatives from 
traditional cooperatives. First, social cooperatives pursue the general interest of 
the community and not the interests of their members. The second difference is 
the Law (No. 381) which allows social cooperatives to have volunteers as mem-
bers and these members can be involved in the decision-making process of the 
cooperative, but cannot receive any monetary or non-monetary reward. The last 
difference is the presence of disadvantaged people among the members of B-type 
social cooperatives. Disadvantaged persons must constitute at least 30 percent of 
the total number of workers.  

Additionally, the Law (No. 381) also enabled local authorities to establish con-
tractual relationships with social cooperatives for both the provision of welfare 
services and the management of work integration services. It should be noted 
that, because of the time limitation, no additional research has been conducted on 
whether these contractual relationships with local authorities affect the independ-
ent decision-making processes of social cooperatives in both administrative and 
financial terms. However, it is known that the enactment of law no. 381 resulted 
in a notable growth in the number of social cooperatives in Italy. In 2011 for exam-
ple, there were 8,491 social cooperatives, primarily concentrated in the North of 
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Italy. Indeed, Northern Italy is home to 43.5 percent of all the social cooperatives 
while Southern Italy and the Islands are home to 23 percent and 14.9 percent of 
social cooperatives respectively. The remaining 18.6 percent are located in Central 
Italy (Borzaga–Poledrini–Galera 2017). In Bologna, for example, the largest city in 
Emilia Romagna, 85 percent of care services for children, the elderly, the poor, and 
the disabled are provided by social cooperatives or multi-stakeholder cooperatives 
(Walljasper 2017).

Another law approved in 1992 (L. n. 59) was embodied to create additional 
financial resources for cooperatives. This law introduced two new financial instru-
ments: the financing partner, and the mutual fund. With this law, cooperatives 
were allowed to issue special shares and to have members who provided only 
capital. The same law also induced cooperatives to pay 3 percent of their profits 
to cooperative development funds constituted by their umbrella organizations. 
Hereby, it was aimed at earmarking these funds for the establishment of new co-
operatives and cooperative development (Menzani–Zamagni 2010). This step was 
also momentous in promoting and spreading the cooperative movement in Italy. 
To put it simply, the three largest cooperative federations have their own money, 
and this enables them to fund the creation of new cooperatives, develop existing 
cooperatives, and convert private firms into worker cooperatives (Corcoran–Wil-
son 2010). As a result of these developments, the number of people employed by 
the cooperatives rose by 60.1 percent, against a general average of 9.1 percent in 
Italy during the 1990s (Zamagni 2006).

Looking briefly at the cooperative laws issued in the 1980s, they can clearly be 
linked to the world economy, particularly, the neoliberal economic policies of that 
period. Even though cooperatives are not enterprises based on pure profit, they 
are also neither voluntary organizations nor state-owned companies in Italy. They 
are businesses in the market, and they have to produce economic value. However, 
this economic value is seen as an instrument to feed the cooperative movement 
and aims at increasing the power of cooperatives (Participant from Legacoop, 
personal communication, June 26, 2019). Indeed, the laws issued in the 1980s and 
the beginning of the 1990s, allowed the cooperatives to establish and control stock 
companies; enabled them to have members providing only capital; but also provid-
ed convenience to workers by converting private firms into workers’ cooperatives. 
Here, it is seen that measures were taken to increase the competitive power of the 
cooperatives in the market economy by the value of solidarity. Indeed, as explained 
by Legacoop10, supporting both competitiveness and the values of solidarity to-
gether, and providing an important contribution, not only in terms of employment 
but also in economic development and social innovation, are seen as key factors 
in the success of the cooperative structure in Italy.

Concerning economic developments in the 1980s, we can see that social coop-
eratives also came to the fore in Italy, especially with the privatization policies and 
the cuts in public services in the country. The inadequate and unqualified social 
services led to increasing the support of, and investment in social cooperatives 
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(Walljasper 2017). Indeed, as indicated before, the enactment of law no. 381 in 1991 
resulted in a notable growth in the number of social cooperatives. Social coopera-
tives have offered employment opportunities for thousands of professionals in 
the fields of health care, psychology, mental health, and workplace training since 
1991. Work integration projects implemented by social cooperatives have been an 
important mechanism in the supported employment for disadvantaged workers 
(Borzaga–Poledrini–Galera 2017). In 2001 however, the tax advantages that the 
cooperatives had enjoyed were decreased by the right-wing Berlusconi govern-
ment. A legal arrangement made by the Berlusconi government in Rome was met 
with protests by the cooperative federations. Eventually, the fight resulted in a 
compromise of sorts; the tax advantages for cooperatives were reduced and also 
scaled to the rate of employees or consumers who belonged to cooperatives as 
members. According to the new regulation, contributions to indivisible reserves 
are 70 percent tax-exempt for cooperatives of which 50 percent of employees are 
members, and 30 percent tax-exempt for cooperatives where less than 50 percent 
of employees are members. This regulation would also induce the worker coop-
eratives to enroll at least 50 percent of their workers as members (Logue 2006). 

To deal with the legal developments once and for all, an important reform of 
Italian co-operative law was passed in 2003 and came into force in 2004. The main 
articles regulating cooperatives (2511–2545) of the Civil Code of 1942 were modi-
fied by the reforms of 2003 (Jensen–Patmore–Tortia 2015: 21). The differentiation 
in the concept of cooperative as either “mainly mutual” or “other” is the main 
characteristic of Italian cooperative law since the reform. Basically, “mainly mutual” 
refers to cooperatives that operate predominantly with their members, and can 
remunerate the capital subscribed by members only to a certain extent. On the 
other hand, “other” cooperatives can freely operate with non-members, and can 
freely remunerate the capital. However, although they still remain cooperative, they 
are not eligible for tax benefits. One of the reasons to create this category “other” 
may be to prevent some cooperatives from being excluded from cooperation 
after the reform. Indeed, the distinction between cooperatives, mutual, and other, 
remained only in the way of the tax treatment of cooperatives, while other aspects 
regarding cooperatives were identical (Fici 2010). From another angle, according to 
Fici (2010), softening the rules of mutual purpose and limited distribution of prof-
its might solve the financial problems of cooperatives. Namely, if a co-operative 
can freely operate with non-members and remunerate the subscribed capital, the 
possibility to make profits for both the co-operative and for members may in-
crease. For him, this new sub-type of co-operative is more market-oriented and 
can in theory survive by generating its own means without needing a preferential 
tax treatment. Herewith, the new category “other” co-operatives lies in between 
(mainly mutual) co-operatives and for-profit companies.
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Worker buyouts in the time of the 2008 economic crisis

I would like to digress here, to touch briefly on the functionality of WBOs in the 
time of economic crises. As previously indicated, the Marcora Act implemented 
in 1985, with leading WBOs, ”has facilitated a collaborative approach to the 
creation of new start-up cooperatives assisting in the conversion of firms 
in crisis or with succession issues into worker cooperatives” (Vieta–Depe-
dri–Carrano 2017: 39). In point of fact, in 2009 employment figures in Italy fell by 
380,000 while the unemployment rate rose to 7.8 percent (Eurofound 2010). On 
the other hand, employment in the cooperative sector grew 8 percent between 
2007 and 2011 (Smith–Rothbaum 2013). 

Unlike Hungary, cooperatives in Italy are utilized more effectively to reduce 
the effects of economic crises, and WBOs are one of the tools that make this 
possible. Though WBOs became official in Italy in 1985, workplace takeovers by 
employees go back to the Bienno Rosso factory occupations of 1919–1920, and 
today’s Marcora based WBOs have historical roots dating back to the period of 
economic turmoil in the late 1970s and early 1980s. According to research by Vieta 
et al. (2017: 43–44), while there were upwards of 1,000 worker-recuperated firms 
in Italy in the 1970s and 1980s, by the end of 1990, there were at least 114 active 
WBOs in existence, and by 1997 a total of 5,569 jobs had been saved or created 
by WBOs. Looking back, the motivation behind creating the Marcora Act was the 
economic stagnation of the 1970s, coupled with its rising unemployment rates. A 
consistently rising number of WBOs enabled workers to use these facilities as a 
tool against increased unemployment. More recently, WBOs in Italy again came 
to the fore with the economic crisis of 2008, especially in response to the grow-
ing net closures of businesses, and increasing unemployment rates (Vieta–Depe-
dri–Carrano 2017: 44). According to Vieta et al., since 2008, the rate of emergent 
WBOs has increased considerably, in line with unemployment rates in Italy. Indeed, 
while WBOs were almost inactive between 2000 and 2008, this situation changed 
rapidly right after the economic crisis of 2008, and by 2014 the number of WBOs 
had reached almost 8 percent (Vieta–Depedri–Carrano 2017: 45). As can be seen, 
just as in the past, WBOs have been used effectively to reduce the negative conse-
quences of economic crises, and cooperatives have replaced the private firms least 
resistant to times of crisis. 

In conclusion, Italy has a rooted cooperative history with its innovation and 
networking capacities. Based on data released by ISTAT, there were 59,027 active 
cooperatives equal to 1.3 percent of companies operating on national territory 
in Italy in 2015. Those in employment (employees and self-employers) numbered 
1.1 million, equivalent to 7.1 percent of the total employment rates for private enter-
prises in the same year (Borzaga et al. 2019). Ten out of the twenty largest compa-
nies in Bologna, Emilia-Romagna are cooperatives or joint-stock companies con-
trolled by cooperatives (Zamagni 2019). These results have been achieved through 
several instruments typical of the cooperative movement in Italy as examined in 
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detail in the work. Both new and established cooperative enterprises benefitted 
from affordable finance thanks to the solidarity networks of cooperatives, but they 
also received quality support from the state, various local institutions, and regional 
governments. 

Cooperative Development in Hungary

Before World War II

The cooperative history of Hungary dates back to the 19th century. During this 
period, the Hungarian cooperatives were shaped by different cooperative poli-
cies implemented by different governments. However, three primary periods can 
be identified to analyze Hungarian cooperative policies: the period before World 
War II, starting with the Act on Commerce (37/1875) in which cooperatives first 
appeared (Kiss–Mihály 2019), the period after World War II, and the period fol-
lowing the regime change in 1989 (Cracogna–Fici–Henrÿ 2013: 431–432). Act 37 
of 1875 regulated cooperatives as a type of commercial company rather than as 
a shareholder company, general partnership, or limited partnership. Subsequently, 
Act 23 of 1898 on Economic and Industrial Credit Cooperatives provided an overall 
cooperative regulation and regulated cooperatives’ legal relationships. The first 
period of Hungarian cooperatives was built on these two legal bases (Cracogna–
Fici–Henrÿ 2013: 432). In this period, Hungarian law was based on the principles 
and practice of Rochdale11 in harmony with the European law materials of that 
period (Cracogna–Fici–Henrÿ 2013: 447).

Hangya, the Society for Consumption, Sale, and Production, of the Hungar-
ian Farmers’ League, was also formed with privately donated funds in the first 
period (1898), which had an important place in the economy of the country. Ac-
cording to Parker and Cowan (1944), the history of the cooperative market and 
distribution started with the Hangya cooperatives in Hungary. Indeed, most of the 
distribution and agricultural cooperatives were affiliated with Hangya coopera-
tives (Parker–Cowan 1944: 209). Hungary was primarily an agricultural country and 
the farmers had remained the largest component of the cooperative movement. 
However, there were also several other branches of the cooperative movement, 
which included the cooperative dairies; the land-leasing associations; the associa-
tions of workers contracting their labor for such tasks as flood control, irrigation, 
and road construction; and cooperative associations for credit and production in 
the small-scale industry (Parker–Cowan 1944: 208). Credit associations were also 
one of the oldest forms of cooperative activity in Hungary. The Central Institute 
of Cooperative Credit Associations was established in 1898 with funds donated 
partly by private persons and partly by the state, and under the law (Act No. 30, 
1920), each new credit cooperative was required to be affiliated with this institute. 
As of 1935, just over 1,000 of the nearly 1 ,400 credit unions were members of this 
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institute (Parker–Cowan 1944: 209–210). In the following years, the Union of Hun-
garian Cooperatives was formed in 1909 to act as a central organization for all the 
cooperatives (Parker–Cowan 1944: 208).

While these steps were essentially the building blocks for the development of 
the cooperative system, it was the period covering the two wars (1914–1945) that 
proved critical for Hungary. Briefly looking at the period, the dualism came to an 
end and the Austro-Hungarian Monarchy broke up. At the end of World War I, 
Hungary faced with total economic collapse entered a new geopolitical and geo-
economic environment (Berend T.–Juhász 1976: 435–440; Éber 2019). The period 
after World War I saw a short-lived Communist government under Bela Kun in 
1919. In 1920 the various parties of the Right Wing succeeded in overturning the 
Bela Kun regime and establishing their regency. After the war, Hungary reduced to 
a third of its former size, and thus over 1,300 Hangya associations became foreign 
associations. At the end of 1920, there were only 1,752 Hangya associations left in 
Hungary. The activities of the central organization of cooperatives formed in 1909 
were also terminated by the war of 1914–18 and existed largely only in name after 
that time (Parker–Cowan 1944: 208–211). In 1934, reorganization of the coopera-
tives was enforced under Law No. 21 and cooperatives were divided into two clas-
sifications: urban and rural (Parker–Cowan 1944: 214). Among other things, it was 
estimated that cooperatives were still serving about 45 percent of the population 
in Hungary in 1937 (Parker–Cowan 1944:207). According to a memo from the Inter-
national Labor Office (ILO) for the period dating back as far as 1935, almost every 
community in Hungary had a consumers’ cooperative society, and the Hungarian 
consumers’ and credit cooperative movement had reached the point where it 
could meet the country’s needs (Parker–Cowan 1944: 207–208).

Cooperativism after World War II

In the circumstances, it proved inevitable that the cooperatives, which had sig-
nificant economic and social power, would be used by the governments to shape 
the economy, and hence the politics. This situation is especially obvious in the 
developments following World War II, when the Hungarian economy and society 
underwent a near-total change, under the influence of the Soviet Union. Coopera-
tive legislation was changed as a result of the impact of political developments 
with Act XI of 1947. Under the economic policies of state socialism, agricultural 
cooperatives, for example, took a prominent position among legislative interests in 
connection with the industry sector (Cracogna–Fici–Henrÿ 2013: 432). This would 
also bring about the compulsory delivery system, and the policy of rigid price con-
trol on agricultural production (Varga 2015). 

However, due to the primary objectives of the work, the cooperative policies of 
different governments under Soviet influence will not be examined separately. In-
stead, a general framework will be drawn regarding the period after World War II,



Társadalom és állam

Civil Szemle 2021/1.76

and then, the developments and cooperative policies after the regime change will 
be discussed.

Soviet influence on the Hungarian socio-economic structure should be taken 
into account especially for the period after World War II. From 1949 to 1989, 
there had been an attempt, under the influence of the Soviet Union, to construct 
a socialist economic model in Hungary. The Soviet Communist Party had an eco-
nomic model that supported heavy industry and the military industry. This model, 
however, was unable to take advantage of foreign credit, thus the Soviet Union 
turned to domestic resources, namely the agricultural sector. For this reason, agri-
culture cooperatives played an important role in the development of both heavy 
and military industry. Similarly, during the building period of the socialist economic 
model, the Hungarian economy was also based on agriculture, and cooperatives 
were more concentrated in this sector. In concert with the Soviet economic model, 
priority was given to the development of heavy industry and the military indus-
try, and these industries were heavily supported by the agricultural cooperatives 
(Varga 2015).

There were two models of agricultural cooperatives in this system: the sovkhoz 
(state ownership) and the kolkhoz (collective ownership), based on group own-
ership by its members. Workers belonging to the state sovkhoz had guaranteed 
monthly salaries, while the incomes of members of the kolkhoz depended on the 
success of cooperative farms. The members of a kolkhoz received payment once 
a year after the farm had fulfilled its obligations to the state and set aside reserves 
for the coming year. Practically, the kolkhozes and the sovkhozes fulfilled their 
obligations to the state by delivering produce. According to Varga (2015), this also 
served to eliminate the role of money in this sector of the economy. Indeed, the 
resources that were needed to ensure continuous production were distributed as 
allocations and remittances, like the investments of capital between the economic 
organizations. Eventually, agricultural cooperatives began to be organized in Buda-
pest and the rest of Hungary in 1948/49. The Budapest agricultural cooperatives 
went from strength to strength, and by the mid-1970s, extended their activities 
to include other industries, such as the engineering industry, chemical engineering, 
light industry, and also food preparation and distribution services. The creation of 
the agricultural cooperatives in Budapest was justified with the contention that 
they would provide food for the industrial workforce, which was becoming in-
creasingly concentrated in the urban centers (Varga 2015). As a result of which, the 
compulsory delivery system, and policy of price control became the norm, ensur-
ing that the producer kept none of the profits made from his product. Indeed, they 
had no independence with regards, not only to the division of income but also to 
fundamental questions of production and cultivation (Varga 2015).

Even though the soviet influence on Hungarian society weakened to a small 
extent with the death of Stalin, it would not cease completely, even with the 1956 
Hungarian Revolution, and War of Independence of 1956 against Soviet forces. 
After the suppression of the Hungarian revolution, the new government12 needed 
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a legitimation to survive (Éber 2019). Indeed, because of a general strike in the 
factories13, industrial production had essentially come to a standstill and the gov-
ernment did not want to confront the peasants. Herewith, the peasantry’s basic 
concerns and complaints were addressed; the compulsory delivery system was 
terminated, allowing them to leave or even dissolve the agricultural cooperatives. 
Eventually, two-thirds of the cooperatives were dissolved in Hungary with the poli-
cies of the new government. Subsequently, production problems arose, and the 
country was compelled to import both bread and meat. According to Varga (2015), 
the new government realized that without the proper mechanization of agricul-
ture, the country might return to the classic Soviet kolkhoz model, not a desirable 
prospect for the members of the cooperatives.  

As a part of the wave of reforms in the socialist bloc, significant agricultural 
reform measures had to be taken as of the late 1960s.  One of the most signifi-
cant measures was Law III of 1967 containing the concept of self-management 
of cooperatives. With this law, the agricultural cooperatives were not simply an 
independent legal entity, but furthermore, an entity with no legal superior. How-
ever, any independent enterprise management was also required to have a self-
financing mechanism. To accomplish this purpose, prices were raised and credit 
concessions were made in 1966/67. Thus, cooperatives would transform into “inde-
pendent enterprises” (Varga 2015). By the end of the 1960s, agriculture had started 
to expand into Western Europe, and this demonstrated itself with the admission to 
the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) (Varga 2009). However, these de-
velopments, and the introduction of the New Economic Mechanism14 on January 1,
1968, would not completely eliminate the basic structure of external and internal 
dependency mechanisms as stated previously. To draw a general framework, Hun-
gary would enter a new period, especially with the effect of the global economic 
crisis resultant of the oil price shock in 1973. The austerity cycle between 1979 and 
1984, and the accession to the IMF and the World Bank in 1982 made the debt 
crisis of state socialism even more evident (Éber 2019). The late seventies and 
early eighties was also hard sledding for the Soviet Union, and this would result 
in a distinct weakening of Soviet influence over Hungarian society. In the second 
half of the eighties, the external debt of the Hungarian state doubled. All these 
developments led Hungary to become more dependent on the Western states and 
to move away from Soviet domination. Eventually, in 1989–1990, Hungary entered 
into the change of political system with a deep economic crisis (Éber et al. 2014; 
Éber 2019).

Before entering into details regarding the regime change, I must digress, to 
touch briefly on the phenomenon of the “second economy” in Hungary. In the 
socialist economies, encountering small private sectors, often referred to as the 
second economy, was always possible (Rona-Tas 1994). According to the expla-
nation of Gábor (1989), the second economy is “the aggregate of all income-
purposive economic activities which are performed, whether legally or not, 
by individuals and households. Such activities may be undertaken instead 
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of, or more often along with, employment in the socialist (state and large-
scale cooperative) sector” (Gábor 1989: 597). In the 1960s the activities of 
the second economy became tolerated in Hungary, albeit, in a suppressed and 
restricted way (Rona-Tas 1994). Although reforms had been implemented since 
the 1960s, partly to the labor policies of the socialist economy, in the long term, 
the expansion of the second economy was always expected to decrease (Gábor 
1989). The wage earners in the socialist economy and those who earned income 
from the second economy were mostly from the same household, and incomes 
from the second economy tended to supplement the first economy incomes of 
a large proportion of the population. This was both a cause and an effect of the 
situation in which the Hungarian population found earnings in the socialist sector 
to be unreasonably low as compared with the costs of living, and thus, felt obliged 
to do extra work mostly in the second economy (Gábor 1989). In this sense, the 
expansion of the second economy did not decrease over time, as expected, and 
through informal labor, had in essence become an equilibrator against the decreas-
ing formal wages in the socialist economy. 

The emergence of the second economy also enabled some small-scale coop-
erative enterprises (5–10 members), though with serious economic limitations. 
Indeed, by contrast with the first economy, the second economy had hard budget 
barriers and lay outside the investment policy of the state. On the other hand, en-
terprises in the second economy were less affected by the hierarchical structures 
characteristic of the country. By its informal nature, the incomes produced by the 
second economy could not be, or were only partially, registered by the tax office 
(Hankiss 1988). And again, for this reason, it is difficult to reach precise data on 
cooperative enterprises operated in the second economy. 

After the regime change

With the transition, the wall between the private and the state sectors was 
demolished, and the private sector became an equal player in the economy (Rona-
Tas 1994). The Hungarian state took measures to pave the way for privatization 
and contributed to the accumulation of domestic capital (Éber 2019). This can be 
also assumed as re-establishing the earlier economic situation of the pre-World 
War II market in Hungary. Indeed, current Hungarian cooperative law gives continu-
ity with the laws from the period before World War II, and it agrees with suprana-
tional European law (Cracogna–Fici–Henrÿ 2013: 447). For this purpose, the rules 
of	property	 law	 regarding	agricultural	 and	 industrial	 cooperatives	were	modified	
in 1989. Hence, the principle of the indivisibility of cooperative property was not 
as strict as it had been before (Cracogna–Fici–Henrÿ 2013: 433), which would have 
had a significant impact on both the agricultural sector and agricultural coopera-
tives. Indeed, the conversion of cooperative ownership into private ownership was 
at the center of the essential agricultural changes of the 1990s. The Hungarian 
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Democratic Forum – the winner of the first free elections after the political tran-
sition, and the ruling party of the first government – had the intention to carry 
out privatization in every sector of the economy, including agriculture. Hereby, in 
1991 and 1992, four compensation laws were passed to retrieve the loss of pri-
vate property inflicted by the previous regime. As a result of compensation, 3.3 
million hectares were distributed among approximately two million persons who 
were entitled to compensation. Another important result was related to the use of 
these lands, indeed, the new owners usually let them by lease. This implementa-
tion resulted in the separation of land ownership and land use substantially. In fact, 
according to the law of 1994, the economic organizations such as cooperatives 
and limited-liability companies were not allowed to buy agricultural land, they took 
the lands via lease (Varga 2009).

Along with the new cooperative law (I/1992), and transitional cooperative law 
(II/1992), cooperatives had to undertake certain assignments such as dividing the 
used land and material property among members, employees, former members, 
and their heirs in the form of proprietary and business shares; the assignment of 
assets was required to create genuine owners. This was seen as necessary for the 
emergence of new cooperatives based on free association (Varga 2009). Eventu-
ally, in the long term, both privatization and compensation had considerable eco-
nomic and social consequences. As Varga (2009) indicated in her work, it was the 
agrarian sector that experienced the highest number of lay-offs in the 1990s. The 
proportion of agricultural wage earners in the 1990s fell from 18 percent to just 
6 percent. However, as of 2005, the rate of employees working in agriculture had 
increased considerably, while the number of cooperative members had decreased. 
While approximately 60 percent of the 240,000 people employed in agriculture 
were workers, just 10 percent of those were cooperative members. The 1,246 co-
operatives that existed in 1988 were divided into almost 2,200 successor organiza-
tions and many individual farms throughout the 1990s (Varga 2009).

On the other hand, the cooperative laws of 1992 were not only concerned with 
agricultural cooperatives. Indeed, the aim of these laws was more comprehensive, 
changing the principles of the former cooperative law per the rules of the market 
economy by legalizing private property. The new cooperative laws of 1992 (I/II)
were enacted according to the international cooperative principles15 and the in-
ternational practice of the operation of cooperatives. They implied the theoretical 
continuity of cooperative law in Hungary before World War II (Cracogna–Fici–
Henrÿ 2013: 433). Herewith, along with the subsequent cooperative act (141/2000), 
Hungary returned to tracking European cooperatives’ legal development (Simko–
Tarjanyi 2011). In this way, it was also aimed to ensure the legal continuity for co-
operatives from the previous regime that did not turn into private firms.

In 2004, Hungary became a member of the European Union (EU), and that same 
year the cooperative strategy of the EU was to utilize the potential of cooperatives 
and strengthen their role in both the member states and prospective member 
states. In 2004, the European Commission also adopted a “Communication” which 
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stated the advantages of social cooperatives for the first time (Simko–Tarjanyi 
2011). In the Communication, it was noted that service providers were often absent 
in the rural areas of new member states. This void could be filled by the coopera-
tive system, especially in non-agricultural services, such as health care, child care, 
and care for the elderly, which had previously been provided by the state, and thus 
the social cooperatives were deemed to best suited to this role. It is believed that 
the particular problems faced by cooperatives in the former planned economies 
of Central Eastern Europe would be resolved with the adoption of the “self-help”, 
“self-employed” type practices already in place in the EU16. Eventually, the Coop-
eratives Act (10/2006) and the 141/2006 Government Decree on Social Coopera-
tives came into force and social cooperatives in Hungary have since been legally 
recognized. The law of 2006 would also facilitate the solution of judicial problems 
regarding cooperatives. Indeed, the acts of 1992 and 2000 had parallel applications 
while they were both in force (Cracogna–Fici–Henrÿ 2013:434).

In the law of 2006, the cooperative was defined as “a legal personality entity, 
which can be founded with the number of shares defined in the statutes, 
works based on open membership and changing capital values, and aims 
to facilitate meeting the economic and other social (cultural, educational, 
social, healthcare) needs of its members”. In tandem with social cooperatives, 
it is also aimed to provide employment opportunities for the long-term unem-
ployed or groups who are disadvantaged on socio-economic grounds (Simko–
Tarjanyi 2011). From this point on, social cooperatives have started to increase in 
number in line with EU policies, and are seen as a tool to create employment. 
Indeed, under the economic policies of state socialism, agricultural cooperatives 
took a prominent position among legislative interests whilst social cooperatives 
have been heavily supported in line with EU policies after 1989. Based on the Hun-
garian Central Statistical Office (HCSO) data, there were 2,681 social cooperatives 
in 2015 (Szalai–Svensson 2018) and the total number of cooperatives were 4,577 
(HCSO)17. Starting from this, it will be given particular importance to social coop-
eratives in the continuation of the work.

Although the new cooperative laws that were enacted achieved significant 
improvements in compliance with international cooperative principles, the imple-
mentation of the laws would also reveal some flaws. In international law, social 
cooperatives can take form differently as either non-profit or for-profit organiza-
tions under state protection, while mixed non-profit/for-profit type organizations 
are also recognized. In Hungary, social cooperatives are considered as for-profit 
enterprises in national and other connected regulations. On the other hand, if 
social cooperatives provide the services mentioned by public benefit law, it al-
lows them to apply for public benefit status, a position from which a dichotomy 
arises, as in this situation; social cooperatives become subject to the Act 1997-
CLVI18, which regulates public benefit entities. This means that social cooperatives 
automatically become public benefit organizations, which grants them access to 
wider tax exemptions. However, this situation likely causes bedlam in a legal and 
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practical sense. Feasibly, it is possible that related fiscal and taxation policies may 
consider the social cooperatives as for-profit enterprises by ignoring some of their 
functions, such as employing the long-term unemployed or disadvantaged groups 
(Simko–Tarjanyi 2011). Indeed, to receive public benefit status, these organizations 
had to focus not only on their member’s needs but also had to include public func-
tions and services (Kiss–Mihaly 2019: 36). 

Although the Hungarian law adapted many modern elements from the inter-
national organizations’ recommendations, in the long-term, financial and sustain-
ability problems became a persistent problem for social cooperatives. Following 
the transition of 1989, the role of the European Union in public funding has been 
crucial especially for the activities of social cooperatives. European Union-based 
grant programs played an essential role in the creation of social cooperatives, and 
social cooperatives have, in turn, become dependent on these grant programs 
(G. Fekete et al. 2017). For the period between 2007 and 2013, the areas relevant 
for social enterprises and non-profit organizations, also including social coopera-
tives in general, were mostly supported by the Social Renewal Operational Pro-
gramme (SROP) funded by the EU (G. Fekete et al. 2017). Similarly, several grant 
programs were managed by the National Employment Public Foundation (NEPF) 
through the call for tenders launched in 2007 and 2009, and a further call for ten-
ders launched in spring 2010 by SROP. The main aim of these grants was to deploy 
the social cooperative form and support disadvantaged people through improving 
their employment opportunities. The National Employment Ministry charged the 
NEPF with the task of managing the grant, and provided 945 million HUF, for the 
period April 2007–December 2011, to establish fifty social cooperatives by the end 
of the period (Simko–Tarjanyi 2011). However, according to research conducted by 
Simko and Tarjanyi (2011), based on fifty-four structured interviews with leaders 
of social cooperatives, local governments, and employment agency experts; it was 
seen that the grant programs were not fully able to meet their objectives. The re-
search results identify four key problems: being dependent on grants; as without 
these grants the cooperatives would never have been founded, a lack of sufficient 
partnerships with local authorities, the same local authorities having little or no 
knowledge of the working practices of social cooperatives, and finally, a lack of 
sufficient government support and tax exemptions. 

The situation of cooperatives after the economic crisis of 2008

There is some research showing that cooperatives have positive effects on 
world economies both in terms of creating employment and being more resistant 
to economic crises (Saner–Yiu–Filadoro 2012; Smith–Rothbaum 2013). In Italy for 
example, employment in the cooperative sector grew 8 percent between 2007 
and 2011 (Smith–Rothbaum 2013) while the unemployment rate rose to 7.8 percent 
across the country (Eurofound 2010). Cooperatives in Italy are utilized effectively to 
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reduce the effects of economic crises, and WBOs are one of the tools that make 
this possible. Indeed, the Marcora Act implemented in 1985 in Italy had aimed to 
create new start-up cooperatives assisting in the conversion of firms in crisis, or 
those with succession issues into worker cooperatives. This law was an instru-
ment in transforming many failed businesses into cooperatives through WBOs, 
especially in times of crisis (Vieta–Depedri–Carrano 2017: 39). Indeed, WBOs in 
Italy came to the fore with the economic crisis of 2008 again, indeed, while WBOs 
were almost inactive between 2000 and 2008, this situation changed rapidly right 
after the economic crisis of 2008, and by 2014 the number of WBOs had reached 
almost 8 percent (Vieta–Depedri–Carrano 2017: 45). However, it was observed that 
the number of active cooperatives in Hungary tended to decrease after the crisis 
of 2008. Based on the data of HCSO, there were 3,080 active cooperatives in 2005, 
this number decreased to 2,318 in 2008, and 2,185 in 200919. 

Table 1. Number of active cooperatives* (with code 12**) in Hungary

* Active enterprises: an enterprise is considered as active i f in the reference year it has turnover or 
employment. The definition follows the methodology of the Eurostat business demography statistics. 
Since 2015 non-profit business associations have been included in business demography statistics.

          ** According to the “Classification of Legal Forms of Enterprises, 2014 – complete hierarchy”, 
cooperatives with code 12 include social cooperatives, savings and loan association savings and 
credit cooperative, school cooperatives, agricultural cooperatives, insurance society, employment 
cooperatives, and other cooperatives.

          *** Real births of enterprises: An enterprise considered as a real new enterprise if it is active in a gi-
ven year and it was not active in the previous two years. Enterprise birth with predecessor is not 
counted as a real birth.

          **** Real deaths of enterprises: An enterprise considered as real dead in a given year if it is ceased 
its activities and is not reactivated within two years. Enterprise death with a successor is not counted 
as a real death.

   Source: HCSO20

However, in Hungary, in addition to the impact of the economic crisis, certain 
policies implemented especially after 2008 have been criticized with the concern 
that they would pose various problems in practice. One of the major changes con-
cerned the notion of public benefit status under the new regulation of 2011, only 
one level of public benefit remained, which was related to performing public func-
tions (Kiss–Mihály 2019: 37). This means that the number of organizations includ-

Year Number of 
Cooperatives

Number of 
Newly Born 

Cooperatives***

Number of Dead 
Cooperatives****

2005 3,080 198 238

2006 2,784 56 224

2007 2,466 65 183

2008 2,318 84 183

2009 2,185 89 127

2010 2,152 120 176
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ing associations, foundations, non-profit companies, and social cooperatives that 
benefit from the tax-exempts would decrease. The table below shows the decline 
in the number of organizations with public benefit status over the years in Hungary.

Table 2. Number of non-profit organizations by the status of public benefit and by 
priority form of organization

           Source: HCSO21 

The Act 41/2013 Amending Various Laws Related to Social Cooperatives and 
Public Employment allowed institutional members (local governments, minority 
self-governments, or charitable public benefit organizations) to participate in social 
cooperatives. With the Act 145/201622 on Modifying Certain Employment-Related 
Laws made these institutional members’ participation compulsory for social coop-
eratives. Today social cooperatives, which do not hold an institutional member, can 
be transferred into for-profit companies, or should they have public benefit status, 
they become non-profit companies (Kiss–Mihaly 2019: 39). The law was criticized 
for some of its articles and the confusion they created. One of the criticisms 
made by G. Fekete and Lipták concerns, the membership of local governments in 
social cooperatives. They believe that forcing their role could significantly obstruct 
the development of the social economy in rural areas (G. Fekete–Lipták 2014; 
Kiss–Mihaly 2019). Another criticism was related to the uncertainty of the articles 
regarding some points. NAoSCo addressed some questions23 to the Ministry of 
National Economy regarding the interpretation of Act 145/2016 on Cooperatives; 
regarding the membership of charitable organizations, for instance, in the relevant 
article, it was not clear what the legislation was to identify “charitable public bene-
fit organizations”. Furthermore, if a cooperative was already conducting charitable 
activities, why was there then a need to have another charitable organization as a 
member? The article is also likely to raise question marks in the minds regarding 
the possibility of state control over cooperatives and the potential to undermine 

Year 
Organizations 
without public 
benefit status

Organizations 
with public benefit 

status
Total

2012 30,976 34,279 65,255

2013 28,830 35,712 64,542

2014 38,438 25,456 63,894

2015 42,661 19,491 62,152

2016 49,692 11,924 61,616

2017 48,075 13,076 61,151

2018 48,003 13,488 61,491
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cooperatives’ independence from the membership of local governments. In con-
clusion, it can be said that all these developments/laws may negatively affect the 
development of cooperatives throughout the country, and their ability to flourish. 
Indeed, one of the biggest problems, especially for social cooperatives, is one of 
finance (Participant from NAoSCo, personal communication, November 28, 2019). 
As a matter of fact, these cooperatives do not have their substantive financial 
means, and this also may negatively influence their independent decision-making 
mechanisms due to their dependency on local governments managerially.

To draw a general frame, after the regime change, various regulations and laws 
have been implemented in Hungary to provide legal continuity for cooperatives 
in line with EU policies. In this sense, primarily, social cooperatives have been sup-
ported by the state and the EU as distinct from the previous socialist economic 
period. Today, the cooperative law of 2006 is the primary law governing coop-
eratives in Hungary. It also demonstrates similarities with the cooperative law of 
other European Member States (Cracogna–Fici–Henrÿ 2013: 447). Nevertheless, it 
has been also observed that some regulations implemented especially after 2008 
possess problems that may adversely affect cooperative development in Hungary. 
These problems are closely related to the inability of cooperatives to create their 
independent financial instruments, as detailed in the text.

In Conclusion

Hungary and Italy are two countries with deep-rooted cooperative histories 
dating back to the 19th century. Although, cooperatives have faced some restric-
tions in terms of independent development in certain periods, in both countries 
the development of cooperatives has never been stopped completely. The restric-
tive period for Hungary covers the years 1949–1989 when the cooperatives were 
reshaped under Soviet influence. However, in contrast to Hungary, after World War 
II, the Italian cooperative movement proceeded to another phase, especially when 
the Socialist and Communist bloc won the elections in Emilia-Romagna, one of 
the important cooperative regions of Italy. Indeed, after World War II, the develop-
ment of the cooperative movement was legally assured, and various arrangements 
and facilitation were made for the cooperatives to have independent financial 
instruments. In Hungary however, while cooperatives were important actors in the 
country’s economy after World War II, they experienced certain problems related 
to a lack of independence, both financially and administratively. These experiences 
would also be one of the factors that shaped Hungary’s cooperative future, even 
after the regime change. Indeed, after the regime change, Hungary, in its endeavor 
to dispose of the restrictive and coercive habits specific to the previous coopera-
tive system, at the same time, weakened the steering role of the cooperatives in 
the economy. Perhaps these developments were also easily approved in the sight 
of society. Indeed, for Hungarian society, mutual help structures may not have been 
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seen as something new or revolutionary, but rather, as traditional, dispiriting, and 
even as something that they all would like to leave behind (Gagyi 2019). However, 
cooperatives in Italy have always had a more important function in steering the 
economy. Indeed today, cooperatives are one of the strongest actors in the Italian 
economy with a share of employment of around 8 percent at the national level, 
but around 13 percent in Emilia Romagna (Zamagni 2019). In 2015, there were 
59,027 cooperatives in Italy, compared to just 4,577 in Hungary (HCSO)24.

On the other hand, the development of Hungarian and Italian cooperatives is 
not only related to their past experiences but also today’s cooperative policies. 
Looking at the period after 1980, it is seen that social cooperatives came to the 
fore both in Hungary and Italy. Social cooperatives first appeared in Italy and were 
recognized officially with law no. 381 in 1991 and later its legal form adopted by 
other European countries. The enactment of this law resulted in a notable growth 
in the number of social cooperatives in Italy. Similarly, in Hungary, after the regime 
change, in line with EU policies, primarily, social cooperatives have been supported 
by the state and the EU as distinct from the previous socialist economic period. 
The Cooperatives Act (10/2006) and the 141/2006 Government Decree on Social 
Cooperatives came into force and social cooperatives in Hungary have since been 
legally recognized. Although, the Hungarian law adapted many modern elements 
from the international organizations’ recommendations, unlike Italy, in the long-
term, financial and sustainability problems became a persistent problem especially 
for social cooperatives. Indeed, it is clearly observed that by far the biggest factors 
affecting cooperative development are financial assurance and financial independ-
ence. In this sense, the legal arrangements that support and promote cooperatives 
play a big role in cooperative development. Similarly, one of the major problems 
facing cooperative development in Hungary is funding. The limited financial instru-
ments and dependence on external funds have led to a relentless rivalry, especially 
among social cooperatives, and causes the cooperatives that cannot find funds to 
become passive. Indeed, following the transition of 1989, the role of the European 
Union in public funding has been crucial, especially for the activities of social co-
operatives. In fact, in Hungary, social cooperatives have become dependent on EU 
grant programs. 

Additionally, as stated earlier, tax exemptions are also fundamental to the devel-
opment and promotion of cooperatives. Under the regulation of 2011 in Hungary, 
only one level of public benefit remained, which was related to performing public 
functions. This means that the number of organizations that benefit from the tax-
exempts would decrease. As detailed in Table 2, the number of organizations hav-
ing public benefit status has decreased significantly since 2011. The last regulation 
(Act 145/2016) was also particularly conducive to problems, especially about social 
cooperatives. Indeed, this act obliged the cooperatives to have a state body or a char-
itable organization (local governments, minority self-governments, charitable pub-
lic benefit organizations) as a member, which might lead to considerable confusion 
in practice, and limit managerial independence of cooperatives as detailed before.
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On the other hand, the situation in Italy is substantially different. In Italy, legal 
regulations provide a wide range of capitalization tools for cooperatives. While the 
Law of 1947 provided special tax facilities to encourage cooperatives’ self-capital-
ization through “indivisible reserves”, the Marcora Law of 1985 enabled workers 
to form a cooperative by taking over insolvent companies to save their jobs, and 
thereby providing a strategy for industrial restructuring. As stated before, WBOs 
have been very effective especially in times of economic crisis, providing employ-
ment opportunities for many people and saving the jobs of many workers. Indeed, 
unlike Hungary, cooperatives in Italy are utilized more effectively to reduce the 
negative effects of economic crises, and WBOs are one of the tools that make this 
possible. While the number of active cooperatives in Hungary decreased during the 
2008 economic crisis, companies that went bankrupt in Italy were transformed 
into cooperatives through WBOs.

To sum up, Hungary and Italy are two countries with strong and important co-
operative experiences. Looking at the recent period, both countries have endeav-
ored to establish today’s cooperative regulations by making use of their historical 
experiences and knowledge following international cooperative principles. How-
ever, as detailed in the paper, it has been observed that some regulations, adopted 
especially in the last 10 years, may cause impediments in the Hungarian coopera-
tive development. And again it has been observed that in Hungary, especially so-
cial cooperatives are highly dependent on external funding and have difficulty in 
creating their independent financial resources, while the Italian cooperative move-
ment proceeds to grow in the face of recent economic setbacks. However, that is 
not to say that there are no independent or innovative cooperatives in Hungary or 
cooperatives with independent financial resources. On the contrary, Hungary is a 
country that is open to the new wave and innovative cooperatives. However, due 
to the subject of this study, these new experiences have not been addressed in the 
paper, which in itself, is aimed at emphasizing the effects of national policies on 
the cooperative development of the research countries. 
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1 The birth of Friendly societies goes back to the 17th century. They were associations for the 
mutual assurance of certain benefits, generally in the case of the sickness or death of any of the 
members. These associations also provided opportunities for social intercourse, companionship, 
and mutual help for their members (Hardy 1888; Weinbren 2006).
2 Legacoop Emilia-Romagna. (n.d.): Emilia-Romagna Land of Cooperation (Brochure). Italy: 
Legacoop.
3 Legacoop Emilia-Romagna: History and Values. Retrieved from https://www.legacoopemiliaro-
magna.coop/history-and-values/?lang=en
4 In the words of Logue (2006); the money donated by the CIA.
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5 Most cooperatives in the Emilia-Romagna region are small or medium-sized. It is alleged that as 
cooperatives grow, they will move away from the democratic structure they have, and it will be 
difficult to establish a horizontal relationship between the members in Emilia-Romagna.
6 The open door principle is the first International Cooperative Alliance (ICA) principle. It reads: 
“Cooperatives are voluntary organizations, open to all persons able to use their services and 
willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political 
or religious discrimination”. For more detail, see https://www.ica.coop/en/cooperatives/
cooperative-identity
7 It should be noted that Italian Law does not oblige cooperatives to allocate resources to the 
sustainable development of the community; compliance with these principles takes place mostly 
voluntarily. For more info, see Fici (2010).
8 ‘Indivisible reserves’ or ‘cooperative development funds’ mentioned in the next sections, can 
be considered in this respect. 
9 It is difficult to declare a clear number of cooperatives in Italy due to the lack of a unique 
source of data.  Cooperative figures of ISTAT are generally lower than those of the umbrella 
organizations of cooperatives. For more information about the data analysis method of ISTAT, 
see also Zamagni (2006).
10 Legacoop Emilia-Romagna (n.d.): Emilia-Romagna Land of Cooperation. Brochure. Italy: 
Legacoop.
11  The Rochdale Principles were first set out in 1844 by the Rochdale Society of Equitable Pioneers 
in Rochdale, England as a set of ideals for the operation of cooperatives. The original Rochdale 
Principles were officially adopted by the International Co-operative Alliance (ICA) in 1937 as the 
Rochdale Principles of Co-operation. The seven cooperative principles are respectively: Voluntary 
and open membership, democratic member control, member economic participation, autonomy 
and independence, education, training, and information, cooperation among cooperatives, 
concern for community, see: https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
12 The new government (The Kádár government) rose to power in the wake of the 1956 Revolution 
with Soviet support and took control after the defeat of the revolution.
13 Most of the workers’ strikes during this period were carried out by the workers’ councils 
established in the factories of the 1956 revolution. The workers’ councils were the grassroots 
workplace organizations, which spread throughout the country, especially during the 1956 
uprising against establishing Soviet sovereignty. These councils desired that factories and all 
enterprises be managed by the workers themselves, and demanded a whole range of measures 
of democratization, and above all, the withdrawal of Russian troops. In this sense, workers 
councils are an important example of Hungary’s independent labor movement. For more detail, 
see Haynes (2006), Molnar (1971), and Fejtö (2012).
14 The Hungarian economic reform, which was introduced on January 1, 1968, was part of a wave 
of reforms in the socialist bloc that began gathering strength in the mid-1960s.
15 The international cooperative principles refer to the Rochdale Principles were officially adopted 
by the International Co-operative Alliance (ICA), see for the detail: https://www.ica.coop/en/
cooperatives/cooperative-identity.
16 For more detailed information on the “Communication”, see the documents from the web 
page	of	EUR-Lex:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0018
17 See, https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qvd010.html
18 See, https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwehun.htm
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19 https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qvd002b.html
20 https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qvd002a.html
21 For more detail, see http://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qpk009.html?
lang=en
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rium-a-2016-evi-cxlv-torveny-34-ss-1-altal-modositott-2006-evi-x
24 See, https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qvd010.html

Fotó/Halász Iván
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A lemorzsolódásról, vagyis a korai iskolaelhagyás problémájáról az utóbbi évek-
ben rengeteget hallani hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A jelenség legna-
gyobb	 mértékben	 a	 közoktatást	 sújtja,	 de	 a	 felsőoktatásban	 is	 jó	 ideje	 zajlik	 a	
lemorzsolódás okainak feltérképezése, illetve a vele szembeni küzdelem hatékony 
stratégiáinak kidolgozása. Jelen tanulmány leginkább társadalmi vonatkozásaiban 
vizsgálja	a	 jelenséget,	elsősorban	hazánk	 legnagyobb	kisebbsége,	a	roma	szárma-
zásúak tekintetében. Az általános, majd középiskolában felhalmozott hátrányok 
feltérképezésével	képet	kaphatunk	arról,	mi	okozza	a	 tanulók	 felsőfokú	 tanulmá-
nyoktól való távolmaradását, illetve kudarcát a diplomáig való eljutásban. Emellett 
bemutatásra kerülnek azon tanulmányi támogatások, melyeket azok a fiatalok ve-
hetnek igénybe, akik etnikai származásuk vagy szociális körülményeik miatt hátrá-
nyos	helyzetűnek	számítanak.	

Korai iskolaelhagyók 

A lemorzsolódás fogalmánál fontosnak tartjuk tisztázni, hogy már a köznevelés 
évtizedekkel	 ezelőtti	 gyakorlatában	 is	 elsősorban	 a	 tanulmányi	 kudarc,	 az	 iskolai	
sikertelenség következményét értették alatta, mára azonban a nemzetközi, illetve 
hazai szaknyelvben is egyre elterjedtebbé vált az „early school leaving” (ESL), a 

roma tanulók Helyzete és esélyei a felsőoktatásban 

Csikósné Maczó Edit–Rajcsányi-Molnár Mónika

Bevezetés
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korai iskolaelhagyás terminus. Azok a fiatalok számítanak korai iskolaelhagyóknak, 
akik 18–24 éves korukban nem rendelkeznek középfokú végzettséggel és nem 
vesznek	részt	semmilyen	képzésben.	Felsőoktatási	vonatkozásban	–	a	Magyar	Rek-
tori Konferencia 2016-os megegyezése alapján – azokat a hallgatókat illetik ezzel 
a terminussal, akik befejezett végzettség nélkül hagyják el az intézményt – ilyen 
értelemben	tehát	a	nyelvvizsga	hiányában	diplomát	át	nem	vevő	hallgató	is	annak	
számít (András et al. 2016).  

Az ESL-kifejezés talán annyiban teljesebb, hogy – ellentétben az iskolai lemor-
zsolódással – annak következményeire is utal, nevezetesen arra, hogy végzettség 
hiányában	már	 korán	 kiszorulhat	 valaki	 a	munkaerőpiacról,	 ami	 jelentős	 veszélyt	
hordoz	 magában	 egyéni	 és	 társadalmi	 szinten	 egyaránt.	 A	 felsőoktatás	 tekinte-
tében azonban mégsem lenne szerencsés az ESL-terminus használata, hiszen sok 
esetben	nem	csupán	a	képzésből	való	kimaradást,	de	az	adott	 fokozatra	való	be	
nem kerülést is magában hordozza.

Stratégiai lépések a lemorzsolódás ellen 

A lemorzsolódással kapcsolatban számos szakirodalom született és oktatáspo-
litikai szinten is történtek intézkedések a hazai helyzet javítására (Álvareza–Parra–
Gamella	 2016).	 Ennek	 legfőbb	 oka	 abban	 keresendő,	 hogy	 2011-ben	 az	 Európai	
Unió Tanácsa külön ajánlást adott ki tagállamai számára a végzettség nélküli iskola-
elhagyás magas arányának visszaszorítására, illetve arra, hogy hatékony lépéseket 
tegyenek	nem	csupán	a	megelőzés	és	beavatkozás,	de	a	kompenzálás	területén	is.1

Az EU 2020 stratégiai céljainak megvalósításában a hazai vállalás a Nemzeti 
Reform Program keretében az volt, hogy az évtized végére az oktatást-képzést 
középfokú végzettség/szakképzettség nélkül elhagyó 18–24 évesek arányát a kor-
osztály 10 százaléka alá szorítják. Ennek érdekében született meg a Végzettség 
nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, mely 2014 novemberében az 
1603/2014. Kormányhatározattal került kihirdetésre.2

Az	Emberi	Erőforrás	Operatív	Program	(EFOP),	mely	az	uniós	források	céljait	és	
irányait	 is	meghatározza,	 egy	 korai	 jelző-	 és	pedagógiai	 rendszer	 kidolgozásának	
szükségességét	emeli	ki,	ezzel	segítve	a	korai	iskolaelhagyáshoz	vezető	társadalmi	
és	 oktatási	 tényezők	 azonosítását,	 illetve	 a	 leginkább	 veszélyeztetett	 csoportok	
tanulási pályájának figyelemmel követését. 

A lemorzsolódás elleni küzdelem több szempontból is fontos. Nyilván a nem-
zetközi megítélésben is sokat számít, hogy egy országban mennyire magas az ott 
élők	 végzettsége,	 de	 az	 egyén	 szempontjából	 is	 jelentős	 az,	 hogy	 a	megszerzett	
képzettségek	 birtokában	 milyen	 munkaerő-piaci	 lehetőségekkel	 bírhat,	 mekkora	
jövedelemre tehet szert. A statisztikák még mindig azt igazolják, hogy a diplomával 
rendelkezők	körében	a	legalacsonyabb	a	munkanélküliek	száma,	aránya,	továbbá	a	
bérek tekintetében is magasabb jövedelemmel rendelkeznek, mint az alacsonyabb 
végzettségű	 társaik.	 Ennek	 alapján	 feltételezhetjük	 tehát,	 hogy	 a	magasabb	 vég-



Oktatás, digitalizáció és civil társadalOm

Civil Szemle 2021/1. 95

zettség jobb társadalmi-gazdasági esélyeket biztosít, a korai iskolaelhagyás haté-
kony visszaszorítása és a középfokú végzettségek arányának növelése szélesebb 
kaput	nyit	a	felsőfokú	intézményekbe	való	bekerülésre,	diplomaszerzésre	is.	 			

A	lemorzsolódás	okai	mögött	számos	tényező	húzódik	meg,	melyek	közül	leg-
főképp	 a	 családi	 háttér	 nem	megfelelő	 gazdasági	 és	 kulturális	 helyzetét,	 a	moti-
váció	hiányát,	valamint	a	nem	megfelelő	tudásszintet	szokták	kiemelni.	Az	orszá-
gos	tendencia	arra	világít	 rá,	hogy	a	felsőoktatásba	bejutó	hallgatók	csaknem	40	
százaléka	az	első	év	után	nem	folytatja	tanulmányait,	végzettség	nélkül	távozik	az	
intézményből.	A	 fent	említett	okok	bizonyíthatóan	hatványozottan	 jelennek	meg	
a	cigány	közösségből	érkező	tanulóknál,	 s	 joggal	merül	 fel	a	kérdés,	vajon	milyen	
intézkedésekkel lehet, egyáltalán, lehet-e orvosolni a helyzetet (Picker 2017).  

A probléma gyökere: a közép- és felsőfokú oktatás expanziója 

A	rendszerváltás	utáni	időszak	egyik	meghatározó	társadalmi	jelentőségű	folya-
mata	volt	a	középszintű	végezettség	tömeges	elterjedése,	valamint	–	a	 felsőfokú	
intézmények korábbi elitista vonalával szemben – minél széleseb rétegek befoga-
dása.	A	hátrányos	helyzetű	csoportok	számára	azonban	–	s	a	roma	etnikum	ezek	
közé	 tartozik	 –	 ez	 a	 lehetőség	 korántsem	 volt	 oly	 mértékben	 elérhető,	 mint	 a	
többségi	társadalom	tagjainak.	Sokan	úgy	vélik,	a	ma	is	jelen	lévő	társadalmi	hely-
zetkép	tekintetében	ez	az	időszak	egyfajta	vízválasztó	volt:	„A	mai	magyar	társa-
dalom	kettészakad	a	tudáshoz	és	az	emberhez	méltó	élet	lehetőségéhez	hozzájutó	
fiatalokra,	 illetve	 azokra,	 akik	 a	 tudás	 lehetőségétől	meg	 vannak	 fosztva,	 s	 ezért	
tartós szegénységre és társadalmon kívüliségre ítéltetnek” (Hajdu–Kertesi–Kézdi 
2014: 4). Azoknak ugyanis, akik nem tudnak érettségi bizonyítványt szerezni vagy 
valamilyen középfokú végzettségre szert tenni, rendszertelen foglalkoztatásra és/
vagy munkanélküliségre kell berendezkedniük. A továbbtanulás kérdése pedig nyil-
ván fel sem merülhet számukra. 

A rendszerváltás utáni évekhez képest a roma tanulók mai iskolai végzettsége 
kedvezőbb	 képet	mutat,	 hiszen	 amíg	 a	 kilencvenes	 években	 egy	 húszéves	 roma	
fiatalnak	szinte	esélye	sem	volt	érettségihez	jutnia,	ma	már	–	ebből	a	korosztályból	
– minden ötödikük rendelkezik vele. A továbbtanulási statisztikák is javultak: adott 
korosztályon belül közel 4–5 százalékuk már beiratkozik valamilyen egyetemre vagy 
főiskolára.	Többségi	 társadalomhoz	képest	viszonyított	arányuk	azonban	–	mely-
ben az adott korosztály háromnegyede már érettségivel rendelkezik, egyharmada 
pedig	felsőoktatásba	lép	–	még	mindig	elenyésző	(Hajdu–Kertesi–Kézdi	2014).	
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Az alap- és középfokú oktatásban felhalmozott hátrányok 

A probléma feltárásához mélyebbre kell ásnunk, úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
a középiskolai kép már a helyzet kicsúcsosodását mutatja. 

Kemény	 István	 demográfiai	 kutatásaira	 támaszkodva	 kijelenthető,	 hogy	 a	 ci-
gányságon belül igen magas a fiatalabb korcsoportok aránya, hiszen közel 33 szá-
zalékuk gyermekkorú – vagyis 14 éven aluli – és tanköteles. A 15–39 év közöttiek 
aránya 43 százalék, vagyis a közoktatásban megnövekedett létszámukhoz ez a tény 
is hozzájárult. Az oktatásszociológiai vizsgálatok azonban tisztán igazolják, hogy a 
közoktatási	rendszer	még	mindig	nem	képes	a	helyzetet	megfelelően	kezelni,	pe-
dig	mára	már	közhelynek	számít	a	felismerés,	miszerint	a	hátrányos	helyzetből	és	a	
szegénységből	való	kitörés	legegyértelműbb	útja	a	képzettség	(Kispál	2015).	

A	roma	tanulók	iskolai	sikertelenségének	számos	összetevője	van,	ezek	gyöke-
rei	az	óvodáig	nyúlnak	vissza	(Fiáth	2002).	Az	óvoda	a	köznevelés	első	intézménye-
sített	színtere,	mely	nemcsak	szocializál,	de	egyfajta	belépőül	szolgál	az	általános	
iskolai	képzéshez.	2011-ben	már	–	a	többségi	társadalmi	arányokkal	egyezően	–	a	
3 és 6 év közötti roma gyerekek csaknem kétharmada járt oda, de továbbra is 
fennállt az a probléma, hogy az elzárt, gazdaságilag perifériára szorult, hátrányos 
helyzetű	 településeken	 nem	 létezett	 ez	 az	 intézmény,	 így	 az	 ott	 élők	 egy	 fontos	
szocializációs	színtértől	voltak	megfosztva.	

Általános iskolai szinten a lényegi eltérések a roma és nem roma gyerekek 
között	sokkal	inkább	a	kimenetben	és	a	teljesítményben	figyelhetőek	meg.	A	leg-
utóbbi	 népszámlálás	 adatai	 szerint	 a	 15	 évnél	 idősebb	 romák	 23	 százaléka	 nem	
fejezte be általános iskolai tanulmányait; a nem roma gyerekekhez képest – 14 
éves koráig – csak 40–45 százalék végezte el azt; s körülbelül 10 százalékuk egy-
általán nem szerzett alapfokú végzettséget, lemorzsolódott. Ebben nyelvi hátrá-
nyuk, szociális helyzetük és családi szocializációjuk egyaránt nagy szerepet játszik 
(Fónai–Vitál 2012).

Míg a roma származású tanulók között az általános iskolai végzettség meg-
szerzése	a	rendszerváltozás	előtti	helyzethez	képest	 jelentősen	jobb	képet	mutat,	
addig	úgy	tűnik,	a	többség	és	kisebbség	képzettségében	a	középiskola	elvégzése	
és az érettségi megszerzése lett vízválasztó. A 16–19 éves korcsoportban a nem 
romák 85 százaléka jár valamely oktatási intézménybe, mely adat a romák viszony-
latában már csak 58 százalék körül mozog. 

Hajdu Tamás, Kertesi Gábor és Kézdi Gábor „Roma fiatalok a középiskolában” 
címmel 2014-ben készített tanulmányukban – a TÁRKI Életpálya-felmérés 2006 
és 2012 közötti adatainak segítségével – a magyarországi roma és nem roma ta-
nulók egy teljes középiskolai kohorszának középiskolai pályafutását és egyetemi 
továbbtanulási esélyeit vizsgálták. A kutatók arra keresték a választ, milyen okok 
húzódnak meg a roma tanulók sikertelen középiskolai teljesítménye mögött, mely 
válasz	 további	magyarázatként	 szolgálhat	 a	 felsőoktatásban	 lévő	alacsony	 létszá-
mukra is (Hajdu–Kertesi–Kézdi 2014).



Oktatás, digitalizáció és civil társadalOm

Civil Szemle 2021/1. 97

A	vizsgálat	 végén	 jól	 kirajzolódott,	hogy	a	 résztvevők	 roma	származású	 tagja-
inak 46 százaléka befejezte ugyan a középiskolát, de csak 22 százalékuk szerzett 
érettségit,	 ami	 alacsony	mutatónak	 tűnik,	mégis	 jelentősen	meghaladja	 a	 koráb-
bi	generációk	eredményeit.	A	középiskolák	 földrajzi	 távolsága	és	 az	 ebből	 adódó	
többletköltség	 nem	 oka	 a	 roma	 fiatalok	 középiskolai	 lemaradásának;	 annál	 erő-
sebb korreláció jelentkezik viszont az általános iskolából hozott súlyos alapkész-
ség-hiányosságokkal:	a	cigány	gyerekek	éveken	át	maguk	előtt	gördített	tudás-	és	
kompetenciahiányai a középiskolában már nem találhatnak orvoslásra. 

Ma a teljes roma populáció mindössze 18 százalékának van középfokú végzett-
sége,	 amit	 szakemberek	 a	 szegregációnak,	 vagyis	 a	 nem	megfelelő	 körülmények	
között és módszerekkel zajló oktatásnak is tulajdonítanak. Történtek ugyan okta-
táspolitikai intézkedések ennek visszaszorítására, de az iskolai szegregációs index 
az elmúlt közel egy évtizedben is 10 százalékos emelkedést mutat a hátrányos és 
halmozottan hátrányos tanulók körében, ezek legnagyobb hányadát a cigány szár-
mazásúak teszik ki (Hajdu et al. 2018). A roma gyerekek elkülönített oktatása a ma-
gyar közoktatásnak ma is egyik legnagyobb problémája. A helyzet súlyosbodását 
jól mutatja az ún. gettóiskolák (ahol legalább 50 százalék a roma gyerekek aránya) 
számának	növekedése	is:	2007-ben	közel	270	ilyen	iskola	működött	az	országban,	
2015-re számuk a 350-hez közelített. Hazánkról szóló, 2016-os jelentésében az 
Európai Bizottság is rámutatott arra, hogy a roma diákok körében a korai isko-
laelhagyás	 több	mint	hatszor	olyan	magas	 (59,9%),	mint	 a	nem	 romák	esetében	
(8,9%),	 s	 ennek	 felszámolására	 hatékony	 stratégiai	 eszközöket,	 programokat	 kell	
kidolgozni.3

Hátrányos helyzet vs. felsőoktatási esélyek 
 
A	rendszerváltozást	követő	középiskolai	expanzióról	a	korábbiakban	már	ejtet-

tünk	szót,	a	roma	tanulók	továbbtanulási	esélyeit	vizsgálva	azonban	a	felsőoktatás	
tömegessé válásáról is említést kell tennünk. 

A	 20.	 század	második	 felétől	 kezdve	 a	 fejlett	 országok	 felsőoktatási	 rendsze-
rében változás tanúi lehetünk. Az 1960-as években meginduló létszámemelkedés 
következtében	a	felsőoktatás	kilépett	addigi	elitjellegéből,	s	hamarosan	tömegessé	
vált, vagyis már olyanok is bekerülhettek az intézményekbe, akiknek erre korábban 
esélyük	sem	volt	 (Hrubos	2006).	Az	1990-es	évektől	kezdődően	Magyarországon	
is	ugrásszerűen	megnőtt	az	egyetemekre	és	 főiskolákra	 járók	 száma,	a	 csúcsot	a	
2004–2005-ös tanév jelentette, amikor a 18–22 éves korosztály 24 százaléka ta-
nult	 a	 felsőoktatásban.4 Ez a létszám mára már visszaesett – melynek hátterében 
demográfiai	 változások	 is	 állnak	 –,	 mégis,	 a	 felsőoktatási	 helyzetet	 az	 expanzió	
következtében kialakult kép jellemzi napjaikban is. 

A	 legfőbb	 változások	 közül	 elsődlegesen	 a	 hallgatói	 összetételt	 emelnénk	 ki.	
A „nem tradicionális” hallgatókként is nevezett tanulók alatt legtöbbször azokat 
értik, akik a többséghez képest alacsonyabb társadalmi, gazdasági és kulturális hát-
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térrel	rendelkeznek,	hátrányos	helyzetűnek	számítanak,	kisebbségi	etnikai	és/vagy	
vallási csoporthoz tartoznak, de egyes értelmezésekben „nem hagyományos” hall-
gatóknak	 számítanak	a	munka	mellett	 tanulók,	az	 idősebbek	és	a	nők	 is	 (Pusztai	
2013). A roma hallgatók tehát ebben a megfogalmazásban több szempont szerint 
is lefedik a nem tradicionális hallgatók kategóriáját. 

Az	expanzió	miatt	bekövetkező	nagymértékű	felsőoktatási	lemorzsolódás	vizs-
gálatánál	az	elsődleges	okok	között	 szerepelnek	a	nem	megfelelő	háttértudás	és	
az egyéni finanszírozási problémák. A roma hallgatók középiskolai sikertelenségé-
nél az említett alapkészséghiányok a problémát tekintve markáns szerepet játsza-
nak, mindezek mellett arról is szeretnénk képet kapni, hogy a szociálisan hátrányos 
helyzet állami és/vagy intézményi szinten kompenzálható-e oly mértékben, hogy 
ezeknek a hallgatóknak is legyen esélyük eljutni a diplomaszerzésig. 

Először	 is	fontos	tisztázni,	hogy	ma	Magyarországon	ki	számít	hátrányos	(HH),	
illetve	 halmozottan	 hátrányos	 helyzetűnek	 (HHH).	 A	 gyermekek	 védelméről	 és	 a	
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az a gyermek, aki rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és esetében fennáll, hogy szülei 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, alacsony foglalkoztatottságúak vagy 
nem	megfelelő	a	 lakókörnyezetük,	hátrányos	helyzetűnek	számítanak.	Halmozot-
tan	hátrányos	helyzetűnek	azokat	tartják,	akikre	az	előbb	felsoroltak	közül	legalább	
2	 meghatározás	 érvényes.	 A	 felsőoktatásban	 a	 CCIV.	 törvény	 108.§	 10.	 pontja	 is	
ezeket az ismérveket emeli ki, illetve kiegészíti azzal, hogy a 25. életévét be nem 
töltött személy esetében valós ez a kategória.  

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet a felvételi eljáráskor plusz 
40 ponttal méltányolásra kerül, ami azonban visszaélésre adhat okot, hiszen az 
adott	 település	önkormányzati	 és	 jegyzői	munkájába	–	akik	ennek	a	 jogosultság-
nak megállapítását végzik – nem nyerhetünk betekintést. A többletpont mellé a 
Felsőoktatási	törvény	54.§-a	mentorprogramról	is	rendelkezik,	melyet	a	HH/HHH-s	
hallgatóknak az adott intézmény nyújt. 

A 311/2007. Kormányrendelet alapján azok a települések, amelyek gazdasági, 
társadalmi és infrastrukturális mutatóikban elmaradnak az összes kistérség komp-
lex	mutatóinak	átlagától,	hátrányos	helyzetűnek	számítanak.	Ez	azért	fontos,	mert	
egyes	felsőoktatási	szociális	támogatást	nyújtó	programokba	bekerülhetnek	olyan	
hallgatók,	 akik	 igazolni	 tudják,	 hogy	 ilyen	 településről	 származnak.	 A	 hátrányos	
helyzetű	településről	való	származás	azonban	korántsem	azonos	azzal,	hogy	valaki	
hátrányos	vagy	halmozottan	hátrányos	helyzetű,	hiszen	ahhoz	az	előzőekben	em-
lített feltételeknek is meg kell felelnie. 

Polónyi	István	„A	hátrányos	helyzetű	kistérségekben	élő	fiatalok	felsőoktatásba	
kerülésének esélyei” c. tanulmányában a felvi.hu 2001–2017 közötti adatai alapján 
azt	 vizsgálta,	 hogy	 milyen	 különbségek	 figyelhetőek	 meg	 a	 40	 leghátrányosabb	
és	41	 legjobb	helyzetű	kistérségből	érkező,	államilag	 támogatott,	nappali	képzés-
re járó alapszakos hallgatók jelentkezése, szakválasztása között, illetve azt, hogy 
bejutási	esélyeikre	miképp	hatottak	az	oktatáspolitika	különböző	döntései.	Az	OH	
2008-as	 adatai	 alapján	 megfigyelhető,	 hogy	 a	 hátrányos	 helyzetű	 hallgatók	 kö-
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rében	 a	mester-	 és	 osztatlan	 szakokkal	 szemben	 az	 alapképzések	 és	 a	 felsőfokú	
szakképzések felülreprezentáltak. Az, hogy a választott szak minél rövidebb távú és 
kevésbé költséges legyen, nyilvánvalóan financiális szempontból lényeges. Polónyi 
tanulmányában	górcső	alá	veszi	a	2010.,	2013.	és	2017.	évek	jelentkezési	statisztikáit	
is,	ugyanis	az	oktatáspolitika	ezeket	az	 időszakokat	közvetlen	megelőzően	hozott	
olyan	döntéseket,	amelyek	kedvezőtlenül	hatottak	a	hátrányos	helyzetű	régiókból	
érkezőkre.	 		

A 2007-ben „fejlesztési részhozzájárulás” névre keresztelt tandíjtervezet – a 
2008-as számadatok alapján – láthatóan visszavetette a jelentkezési kedvet, akár-
csak	az	önköltséges	hallgatók	körében,	2013-ban	előrevetített	magas	(lényegében	
dupla)	tandíj	bevezetése,	illetve	a	kétszintű	érettségi	mint	felvételi	szűrő.	Az	alábbi	
táblázat	jól	ábrázolja,	hogy	a	hátrányos	kistérségekből	érkezők	bekerülési	esélyei	az	
összes	képzés	átlagának	tekintetében	romlottak;	a	40	legjobb	helyzetű	kistérség-
hez viszonyítva egyedül 2013-ban haladták meg az államilag finanszírozott szako-
kon ezt a százalékszámot, ami betudható a 2011-ben bevezetésre került, hátrányos 
helyzetért járó 40 többletpontnak is.

1. táblázat. Hátrányos kistérségekből érkezők felsőoktatásba való bekerülési esélyei
 

              Forrás: Polónyi (2018).

A	HH-s,	illetve	HHH-s	helyzetben	lévő	tanulók	számára	léteznek	már	olyan	prog-
ramok,	amelyek	felsőoktatásba	való	bekerülésüket	kívánják	előkészíteni,	támogat-
ni. Ezek közül az egyik legismertebb az Arany János Tehetséggondozó Program, 
melyre	hátrányos	helyzetű	 településekről	 származók	 is	pályázhatnak,	 illetve	a	kü-
lönböző	„Útravaló”	programok,	melyek	az	ösztöndíj	mellé	nem	pénzbeli	 támoga-
tásokat is nyújtanak.

A	 felsőoktatásba	 már	 bekerült	 HH-s	 és	 HHH-s	 hallgatóknak	 több	 program	 is	
rendelkezésükre	áll,	melyek	a	bennmaradást	igyekszenek	elősegíteni.	Ilyen	az	„Út	a	
diplomához”-program (diplomát adó képzésnél ösztöndíj- és önköltség-támogatás 



Oktatás, digitalizáció és civil társadalOm

Civil Szemle 2021/1.100

formájában);	az	„Út	a	felsőfokú	szakképesítéshez”-program	(ösztöndíj	vagy	az	ön-
költség 95 százaléka), melynek rendszeres szociális ösztöndíja minden intézmény-
nél	 igényelhető.	 Elérhető	 még	 egy	 „Egyszeri	 bekerülési	 alaptámogatás”,	 a	 Bursa	
Hungarica	Ösztöndíj,	melyet	a	helyi	önkormányzat	és	a	felsőfokú	intézmény	ítélhet	
meg	 (így	nem	mindenki	 számára	elérhető),	 illetve	egyéb	szervezeti	 támogatások,	
melyeket	az	egyes	egyetemek	és	főiskolák	nyújtanak.	

Romák a felsőoktatásban

A nemek szerinti megoszlás alapján elmondhatjuk, hogy a romáknál is a társa-
dalom	egészére	jellemző	tendencia	igaz:	a	nők	aránya	a	felsőoktatásban	magasabb	
a férfiakénál. A többségi társadalomba asszimilálódott rétegek a jobb társadalmi 
pozíció	elérése	érdekében,	ahogy	Forray	R.	Katalin	fogalmaz,	„lányaikat	küldik	elő-
re	a	munkaerőpiacon,	nem	különösen	magasra	értékelt,	de	a	társadalmi	presztízs	
szempontjából	 fontos	 felsőoktatási	 irányokba…”	 (Forray	 R.	 2003:	 255).	 A	 főként	
óvó-	 és	 tanítóképzésre	 járó	 lányok	 sokszor	 a	 felsőfokú	 végzettséggel	 vívnak	 ki	
egyfajta	 rangot	 családjuknak	 azzal,	 hogy	megfelelő	 helyre	 házasodnak	 be.	 A	 fel-
sőfokú	végzettségnek	azonban	közösségi	szempontból	vannak	hátrányai	 is:	minél	
tradicionálisabb	háttérből	érkezik	valaki,	a	hosszabb	időt	 igénylő	tanulás	miatt	an-
nál	nehezebben	 fog	párt	 találni	magának	és	 sok	esetben	a	műveltsége	és	maga-
sabb tudása miatt sem talál már vissza a közösség életébe. 

A	 nappali	 tagozatra	 járó	 cigány	 hallgatókra	 jellemző	 a	 magasabb	 életkor	 is.	
Sokan	az	érettségi	után	először	elvégeznek	egy	szakmát	vagy	elmennek	dolgozni	
és	 csak	utána	ülnek	vissza	az	 iskolapadba.	Az	alacsony	végzettséggel	 rendelkező	
szülők	 gyakran	 nem	 is	 ismerik	 fel	 a	 gyermekeikben	 szunnyadó	 tehetséget,	 illet-
ve a boldogulás egyetlen forrását valamilyen kétkezi szakma kitanulásában látják. 
Gyakran	előfordul,	 hogy	a	 roma	 tanulók	a	középiskolában	 sem	kapják	meg	azt	a	
biztatást,	 amely	 felsőfokú	 tanulmányokra	ösztönözné	őket.	 És	 bár	 számukra	 szá-
mos	ösztöndíj	 áll	 rendelkezésre,	mégis,	 egy	 felnőttkorban	nappali	 tagozatra	 járó,	
legtöbbször családos embernél feltételeznünk kell valamilyen munkavállalást is, ami 
sokszor	a	tanulásra	fordítható	időt	korlátozza.	 		

Forray R. Katalin roma egyetemisták körében végzett kismintás felmérése arra 
is	 rámutat,	 hogy	 azokban	 a	 roma	 családokban,	 ahol	 a	 szülők	 iskolázottabbak,	 a	
többségi	 társadalomhoz	hasonlóan	a	gyermekek	 legalább	egy	 lépcsőfokkal	meg-
haladják szüleik legmagasabb iskolai végzettségét és nem rendelkeznek annyi test-
vérrel, mint alacsonyabb iskolázottságú családokból származó társaik. Az is igaz 
azonban,	hogy	a	 felsőoktatásba	 járó	 roma	 fiatalok	 csaknem	 felének	nincsen	ott-
honról hozott mintája, nem rendelkezik az értelmiségi léttel járó szokásokkal és 
rutinokkal, ami további kihívást jelenthet számukra.   

A	 meglévő	 felsőoktatási	 támogatóprogramok	 mellett	 számos	 olyan	 létezik,	
amelyet kifejezetten roma származású hallgatók tanulmányainak segítésére hoztak 
létre. Egyik példa erre a Romaversitas Alapítvány, mely közel 20 éve támogatja nem 
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állami és uniós forrásokból a tehetséges cigány középiskolások és egyetemisták 
tanulását, s céljuk – többek között az –, hogy a végzett értelmiségi roma fiata-
lok	 a	 későbbiekben	 elkötelezetté	 váljanak	 a	 cigányság	 ügye	mellett.	 Az	 Útravaló	
programok keretében pályázni lehet az ún. MACIKA-programra is (Magyarországi 
Cigányokért	Alapítvány),	igaz	ennek	hitelessége	az	utóbbi	években	megkérdőjele-
ződött	azáltal,	hogy	nem	roma	származásúak	is	jelentkezhettek	rá.	 	

Az	OSI–HESP	Roma	Felsőoktatási	Emlékösztöndíj	Program	a	nappali	 tagozatos	
roma	diákoknak	szól,	 s	közülük	 is	előnyben	részesítik	azokat,	akik	a	 felsőoktatási	
szakok közül a társadalomtudományokkal foglalkoznak. A 2011-ben indított Roma 
Oktatási Alap (Roma Education Fund) célja is az, hogy ösztöndíjat biztosítson a 
fiatal roma értelmiségiek számára, és csökkentse a romák és nem romák közötti 
oktatásbeli hátrányokat. 

2012-ben kiírásra került egy európai uniós pályázat, mely az olyan szakkollé-
giumok	 támogatását	 irányozta	 elő,	 amelyek	 alapító	 okiratukban	 vállalták	 a	 hát-
rányos	 helyzetű	 roma/cigány	 hallgatók	 támogatását.	 A	 Pécsi	 Tudományegyetem	
Bölcsészettudományi	Karán	működő	Romológia	és	Nevelésszociológia	Tanszék	ez-
által jutott a Wlislocki Henrik Szakkollégium támogatásához, mely számos kutatást, 
szakmai és közösségi programot valósított meg roma hallgatók, egyetemi oktatók 
(tutorok)	és	további	felsőbb	évfolyamos	hallgatók	(mentorok)	részvételével.	

Fontos	megemlítenünk	még	 a	 különböző	 felekezetek	 által	működtetett	 roma	
szakkollégiumok	szerepét	is,	melyek	a	különböző	szakirányú	egyetemre	járó	fiata-
lok részére szállást, ösztöndíjat, különórákat, spirituális programokat biztosítanak, 
komoly segítséget nyújtva ezáltal az értelmiségivé váláshoz (Kardos 2014).

Meglepő	 azonban,	 hogy	míg	 a	 bekerüléshez	 és	 bennmaradáshoz	 több	 támo-
gatóprogram	 is	 rendelkezésre	 áll,	 addig	 a	 diploma	 megszerzését	 követően	 „el-
engedik”	 a	 HH-s	 és	 HHH-s	 roma	 fiatalok	 kezét.	 Az	 álláskeresés	 időszakára	 vagy	
a	 kezdetben	 alacsonyabb	bérrel	 járó	munkavállaláshoz	 tehát	 –	 az	 igényelhető	 ál-
lami szociális juttatásokon kívül – nem nyújtanak támogatást, pedig a diploma 
megszerzését célzó útnak többen vágnának neki, ha léteznének olyan programok, 
melyek	segítenének	a	frissen	végzett	hátrányos	helyzetű	fiatalok	elindulásában.	A	
problémát az is súlyosbítja, hogy a romákkal szemben kialakult társadalmi sztere-
otípiák megszerzett végzettségük ellenére is fennállnak, vagyis az elhelyezkedésnél 
– származásuk okán – gyakran ütköznek ellenállásba, diszkriminációba.   

Az	Európai	Bizottság	elmarasztalásának	és	 a	 2020-ra	előirányzott	 teljesítések-
nek	 is	 szerepe	van	abban,	hogy	kormányzati	 intézkedésekkel	azért	 történtek	elő-
relépések	 a	 romák	 iskoláztatásának	 ügyében,	 de	 a	 kedvező	 mutatók	 ellenére	 a	
középiskolai	 és	 felsőoktatásban	 lévő	 arányuk	még	most	 is	 jóval	 elmarad	 a	 nem	
roma hallgatókéhoz képest. 
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Záró gondolatok

A felhasznált szakirodalmak mindegyike jól rávilágított arra, hogy a roma szár-
mazású	tanulók	 iskolai	sikertelenségei	miből	és	honnan	erednek,	s	hogy	az	egyre	
magasabb	és	nehezedő	 iskolai	 szintek	miért	csak	kevesek	számára	 teljesíthetőek.	
Míg	a	rendszerváltozást	követően	egyre	javuló	tendencia	figyelhető	meg	a	romák	
alapfokú végzettségének tekintetében, addig az érettségi és diploma megszerzé-
sében fordított arányú folyamatnak lehetünk tanúi. A középiskolai lemorzsolódásra 
irányuló	 vizsgálatok	 egyértelműen	 igazolják,	 hogy	 a	 kora	 gyermekkorból	 hozott	
szocializációs hiányok, az óvodáztatás körüli problémák, illetve az általános iskolá-
ban felhalmozódó alapkészséghiányok vezetnek ahhoz, hogy többségük az érett-
ségi	megszerzése	 előtt	megszakítja	 tanulmányait,	 s	 középfokú	 végzettség	 nélkül	
hagyja	el	az	iskolarendszert.	Emiatt	kevesen	jutnak	el	a	felsőfokú	intézménybe	való	
jelentkezésig is, és bejutásukat az is nehezíti, hogy hiányos ismereteik miatt érett-
ségi eredményeik sokszor gyengébbek nem roma társaikénál. 

A társadalom értelmiségi roma rétegének létszámbeli növelését számos álla-
mi,	 alapítványi	 és	 uniós	 program	 kívánja	 elősegíteni,	 melyek	 –	 ösztöndíjak	 ke-
retében	 –	 elsősorban	 a	 hátrányos	 helyzetükből	 fakadó	 financiális	 nehézségeket	
próbálják kompenzálni, ezzel párhuzamosan, mentorálás formájában, igyekeznek 
szakmai	 támogatást	nyújtani.	A	 felsőoktatásba	bekapcsolódó	 romáknak	azonban	
olyan problémákkal is szembe kell nézniük, amelyek az értelmiségi háttérrel nem 
rendelkező,	 tradicionális	 közösségeikből	 fakadó	 származásukból	 és	 eltérő	 családi	
értékrendjeikből	erednek.	 	

Az	 elmúlt	 években	 véghezvitt	 oktatáspolitikai	 intézkedéseknek	 köszönhetően	
a	 roma	 tanulók	 közép-	 és	 felsőfokú	 végzettségeinek	 tekintetében	 helyzetükben	
jelentős	változás	mutatható	ki,	azzal	a	megjegyzéssel,	hogy	hazai	oktatási	rendsze-
rünket	az	iskolai	szegregáció	továbbra	is	erősen	jellemzi,	a	deszegregációs	intézmé-
nyek törekvéseit pedig gyakran értelmetlen központi rendelkezések lehetetlenítik 
el (lásd a pécsi Vadgesztenye Iskola esetét). Emellett hiába a társadalomban a dip-
lomával járó magasabb megbecsültség, értelmiségi romák esetében ez a sztereotip 
gondolkodás	miatt	nem	kézenfekvő,	 ami	nehezíti	 számukra	a	munkaerőpiacon	a	
végzettséggel	 összhangban	 lévő	 elhelyezkedést.	 Az	 EU	 által	 2020-ra	 előirányzott	
célok megvalósítása a romák felzárkóztatása és a velük való egyenrangú bánásmód 
tekintetében, úgy véljük, még váratni fog magára.    
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“Achieve gender equality and empower all women and girls” is known as Goal 
51 and “no poverty” is known as Goal 1 which outline global development prima-
cies between the present day and 2030 under the  Sustainable Development Goals 
(SDGs) with the target 5.3, ”Eliminate all harmful practices, such as child, early and 
forced marriage and female genital mutilations” and target 1.1, “eradicate extreme 
poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less 
than $1.25 a day”, accordingly2. The ratio of early marriage is reducing around the 
world3 and global extreme poverty is declining at a slow rate4. Despite the leg-
islation and being a signatory to the conventions, the United Nations Population 
Fund (UNFPA), in Bangladesh early age marriage is 59 percent before the age of 
18 while the rate is 22 percent before the age of 155. Based on World Data Lab’s 
global poverty model, in Bangladesh presently the total number of people living 
in extreme poverty is 6 percent6 which is 70,67,240 among all populations. A 2017 
study estimates that ending child marriage in Bangladesh could see a 12 percent 
rise in earnings and productivity7.

Again, the UN Convention on Consent to Marriage, the minimum age for mar-
riage and registration of marriages requires signatory states to obtain consent 
from both parties entering into a marriage and to establish a legal minimum age 
for marriage (Convention… 1962: 1). Bangladesh signed the convention on 5 Oc-
tober 19988.

relationsHip among early marriage, poverty & pauperization
 of cHildHood: evidence from barisHal bangladesH. 

possible civil solutions  

Shidratul Moontaha Suha

Introduction
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According to the legislation, the legal age for a girl to marry is 18 while it is 21 
for boys (Child Marriage Restraint Act 2017). However, the Child Marriage Restraint 
Act 2017 includes a loophole, so that in “special case” a court can allow child mar-
riage! The act does not overtly describe what those “special cases” might be. In 
Bangladesh one-third of teenage girls aged 15 to 19 are mothers or are already 
pregnant, only 45 percent of adolescent girls are enrolled in secondary school and 
fewer attend regularly. Two percent of girls in Bangladesh are married before age 
11 (UNICEF). According to UNICEF, Bangladesh has the fourth highest prevalence 
rate of child marriage in the world, and the second-highest number of absolute 
child brides – 4,451,000 (Dhaka Tribune, March 6th, 2019). The median age at first 
marriage is 15 in Rangpur and 16 in Rajshahi and Khulna (Financial Express 2019). 
Barisal had more than three times higher odds of child marriage than Sylhet (Basic 
profile… 2016).

Studies show that one of the major factors driven to early marriage in Bangla-
desh is poverty and poverty in the families is the basic reason which pushes them 
towards the decision to have girls married early. According to the UNICEF Annual 
Report, 2011 child marriage steals whole childhoods and produces disorders over 
entire lifetimes. The process is kind of cyclical (marriage, cohabitation, divorce, 
and remarriage or become a burden to the parental family) commonly in rural 
Bangladesh. Given this situation, numerous initiatives have been taken by several 
organizations in the last decades. However, the Government of Bangladesh, along 
with some local and international NGOs have made major efforts to decrease child 
marriage at the fastest rate possible.

Studies revealed that harmful traditional norms, starvation, homelessness, un-
wanted pre-marriage pregnancies, fear of humiliation, dowry and bride price, gen-
der discrimination, unpaid labor, lack of strong legislative framework, and social 
pressures are the leading causes for marrying off a child at an early age in the 
context of Bangladesh.

There are multiple push-and-pull factors allied with child marriage in Bangla-
desh society. Recent research works verify that factors associated with child mar-
riage cover numerous areas. Among those ”eve-teasing” which makes the parents 
want to marry their daughter off is one. The superstition that girls should be 
married off early is another major push factor. Thinking of a girl child as a burden 
is another key factor that pushes their parents to marry their daughter off. The 
highlighted pulls factors include the tendency to get financial incentives from a 
groom, a groom who wants to marry a girl child without dowry, and others. This 
result, even as a short-term objective, is hardly rewarding!

Therefore, this paper aims to explore the recent scenario of Bangladesh about 
early marriage tendency in the direction of lessening poverty or intensification of 
it. Align with the poverty and childhood pauperization, this paper will speak on 
whether there’s any routine character of civil society to lessen this dilemma in 
Bangladesh or not! Then the paper will try to make an engagement in between the 
mass society, in which adolescent girls stand alone and independently from each 
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other, and the so-called existing civil society in Bangladesh which lacks bonds of 
empathy and collaboration at a time. 

Literature Review

If we pick the word “childhood” as a formula and explore its meaning, then we 
can find innocence, nature, fragility, fun, sexlessness, and adorability which were 
the subject matter of both Anne Higonnet’s and Anne Geddes’s child photography 
accordingly in the late eighteenth and twentieth century (Tabak 2020: 20). How-
ever, in Bangladesh, it is very common that an adolescent girl’s childhood is harmed 
or disrupted by the early marriage experience. After getting married at an early 
stage stop them from being a child or living life as a child. Rather they deliver a 
child and take responsibility as a mother.

 In its report “Improving Children’s Lives, Transforming the Future” UNICEF rec-
ommends that along with a lack of education and existing rural setting, “poverty” 
is one of the devastating factors for child marriage in South Asia (Aguiar 2018: 82). 
Therefore, it is a “culture of poverty” among the rural society which leads the fam-
ily to espouse their child before being adult and educated. The root of this type 
of cultural poverty is not traditional but responses to their life experience which 
becomes their everyday culture (Ladányi–Szelényi 2006: 112).

In the case of deciding and organizing the marriage of a child in the rural fam-
ily rarely looks for the consent of the bride or her mother’s opinion. Choosing a 
groom and age of girl to get married off is about the father’s interests. Father is 
the only decision-maker in the rural setting in Bangladesh. Hence child marriage 
can be conceptualized as an eventful reflective life course for a specific woman as 
well as a shared exercise of the communities historically which represents men’s 
structural supremacy (Yount et al. 2016). The consequences of these marriages 
are alarming–an increased number of infant and maternal mortality, domestic vio-
lence, and unemployment for the girls are the ultimate alarming consequences of 
this type of marriage at an early age (Chakraborty 2019). As there is a close rela-
tionship between marriage, reproductive health, and social outcomes, therefore it 
is very important to look at the age of marriage (Kamal 2012) and ensure at least 
primary education. By educating herself a girl can expand her capability to partake 
in decisions about her schooling, her age of marriage, her source of income, and 
reproduction choice (Perlman et al. 2017: 87). However, in Bangladesh, women pre-
fer hiding their real age as age at marriage is not properly registered or maintained 
in the rural part. Notwithstanding, ending child marriage is a far-reaching process 
for the Government alone. As in the World Report 2016 in the chapter entitled, 
“Ending Child Marriage: Meeting the Global Development Goals’ Promise to Girls”, 
the author outlines the following statements regarding this issue,
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“But child marriage is complex and varies widely around the world. 
Governments committed to achieving the Sustainable Development 
Goals target of ending child marriage by 2030 will need to employ 
a holistic, comprehensive approach that is tailored to local contexts 
and diverse communities.” (Varia 2016: 37)

Yet again, early marriage is linked with prolonging a cycle of poverty (UNFPA 
2012). Quoting from “The Quest for the Good Life in Precarious Times”, “things 
always look different from the ground” (Gregory 2018); the child protection agen-
cies, governmental and non-governmental organizations emblemed to the contest 
to find ways to end the practice (Caputo 2018). A study examines the effect of 
child marriage on women’s economic wellbeing by using cross-sectional data from 
Bangladesh and part of their policy inferences of the results of the research high-
light the status of the simpler application on the prevention of child marriage and 
advantage of female education (Abdullah–Qureshi–Quayes 2015).

In Bangladesh, the evolving and some sort of coordination of civil societies’ ac-
tivities are visible to reduce the rate of child marriage where civil society narrowly 
means private property rights and markets besides political and civil liberties. Thus, 
numbers of International Non-Government Organizations, e.g. World Vision Bang-
ladesh, Save the children in Bangladesh, Her Choice, Girls Not brides can be seen 
as effective to reduce child marriage in Bangladeshi societies. Though the Govern-
ment of Bangladesh is politically committed to lessening the number of child mar-
riage and working for so, this is not possible if all shares of the government along 
with civil society organizations are assisted up by operative regulation, policies, 
and programs (Human Rights Watch Report 2015).

Theoretical Framework

Dream, playful minds, self-esteem, and recognition should be the gears for chil-
dren to grow up properly. Therefore, Honneth’s theory of Recognition has a connota-
tion with our research. Through publications such as “The Struggle for Recognition: 
The moral grammar of social conflicts (1995)” and “Disrespect: The normative foun-
dations of critical theory (2007)”, Honneth’s work rotates that the recognition pro-
cess helps an individual in achieving personal self-government and self-realization 
intersubjectively, through the process of recognition (Thomas 2012). This proceeds 
the way of a theory of recognition, a wide-ranging and paradigm-shifting approach 
to re-connecting the micro and macro-level sociological study on the development 
of children, their structural levels of their social thought and their everyday func-
tioning through practicing protective agency (Atkinson-Sheppard 2017) which im-
plies in our research interests. Yet again, this theory looks at how Honneth’s theory 
of recognition has direct engagement with the children who are getting married 
at an early age, but who can be involved in a variety of participatory activities.
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According to Honneth, the first height of recognition was deep-rooted in the 
human life cycle (Houston 2015). In the case of children who are vulnerable and lack 
freedom of expression in case of the marital decision also in emotional needs like-
wise other children living in the same society with all the access to basic needs. By 
this, they developed a self-confident identity, become efficient enough to explore 
her skills through a protective agency. For example, child marriage could threaten 
their adulthood development of growing as a self-confident person. Therefore, 
they need love and care for further recognition in society. Then the second height 
of recognition is rights according to Honneth. To be more precise, children should 
be treated as children which is very uncommon for the adolescent married girl. 
They lack every single right to be enjoyed as a child because of getting married 
early, become a mother of children as children herself, lack contraceptive choice for 
further family planning, lost playing opportunity with friends and mates rather so 
many responsibilities and family burdens obliterate their playful minds. This leads 
them to be the victim of inequality and disempowerment. The third and final form 
of recognition is nothing but a feeling of being unique within the social group 
through respect. Honneth intended to indicate the culturally defined goals which 
help an individual child to grow as a self-esteemed adult in the future. However, in 
Bangladeshi society for a married adolescent girl child, this is out of imagination. 

Thus, the theoretical notion of Honneth’s Recognition theory is significant in 
Bangladeshi societies where children get married early in the rural societies are 
treated as a source of maximizing profits for the groom’s family and relief from 
social pressure for the bride’s family as well. In this regard, married adolescent 
children lack at least love, care, and respect by losing the childhood ingredients too 
in their social arena which can never recognize them as a deserving citizen of a na-
tion but force them to survive in the society. Besides, Honneth’s theory claims that 
all children living in the same society should be treated both through the horizontal 
(love, respect, and esteem) and vertical relations of recognition for a better society 
(Van Den Brink–Owen 2007: 26). 

Research Questions 

This research explored the views and experiences of early marriage among 
married and unmarried adolescent girls living in the Barishal district of Bangladesh. 
This research was undertaking in the first half of the year 2019. The main objective 
of this research was to find out the link between the relationship between poverty 
and early marriage in Bangladesh. Under this broader objective, this research tried 
to identify whether poor families are more likely to marry their children off or not? 
If this is the case, then do they become free from financial burden by marrying 
their children at an early age? What is the basic knowledge about the impact of 
early marriage on the parents of adolescent girls of the Barishal District? How early 
age marriage creates poverty instead of making parents unburdened? To find out 
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the answers to these questions this study chooses qualitative research methodol-
ogy for in-depth descriptive data. 

Methodology & Respondent’s Characteristics

The basic descriptive data of this research was some randomly selected 6 fa-
thers’ groups, 6 mothers’ groups, and 10 adolescent girls’ groups for Focus Group 
Discussions (FGDs) from different wards/ localities by following the snowball sam-
pling method. In one adolescent group, there were eleven participants while in 
the other groups there were fifteen participants. However, in each mothers’ group, 
there were 10 to 12 participants. Finally, in each of the father’s group, there were 6 
to 8 participants. Adolescent girls’ groups represent both married and unmarried 
classes. Without these 22 FGDs, 7 Key Informant Interviews (KII) and 14 Service 
Providers Interviews were taken also. Key informants were KAZI, Imam, Primary 
school teacher, Ward counselor, Journalist, and both NGO and Social worker. How-
ever, criteria of service providers were the Expanded Programme on Immunization 
(EPI) supervisor who is a Government representative, Clinic Manager of Shurjer 
Hashi Clinic, Project Manager of Project Management Office, Nagar Matri Sadan 
under Comprehensive Reproductive Health Care Centre of Srizony Bangladesh’s 
project which is public-private partnership collaboration and a paramedic from 
Marie Stops Clinic. A semi-structured questionnaire was designed for both face-to-
face interviewees, FGDs, and KIIs. Before taking interviews and conducting FGDs 
every single respondent was well informed about the objective of this research. 
Thus, after getting their consent interview started with audio recording. As it was 
stated in the questionnaire, the name of the respondent was anonymously using 
in this research report after translating and transcriptions of collected data. 

Analyzing the relationship between Early Marriage, Poverty & Pauperization 
of Childhood from collected data

General Perception of Adolescent Reproductive Health

From one FGD out of the 11 girls, 5 were married and all of them had already 
1–2 children. Like this one, the other nine FGDs were similar in case of the com-
parative appearance of the married and unmarried adolescent girls. Their common 
health problem was unattended delivery! But fathers are very unfamiliar with their 
daughters’ regular or common health problems of unmarried girls. In the case 
of the married girls, most of the husbands do not know the reproductive health 
behavior of their wives. Unmarried girls said, their husbands only provided money 
to their wives for their children’s hospitality, other know-how is maintained by the 
girls’ mother. In the case of married girls, during pregnancy and delivery, everything 
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was dealt with by their mothers-in-law. The husbands of the married girls just en-
sure financial matters in this regard, even sometimes during the delivery they send 
their wives to her parents’ family. Therefore, they couldn’t prove their understand-
ing or idea of reproductive health.

Family Head’s/ Decision Maker’s/ other Stakeholders Knowledge and Perception on Consequence 
of Child Marriage 

Though mothers are aware of their girl’s health status, each decision is taken by 
their fathers before a girl is married off. Everything depends on their father’s will. 
In that case, the mothers or daughters have no scope to decide their own. From 
the FGDs it was commonly told by the mothers’ group child marriage is common 
in Barishal. The study also found that girls usually become pregnant and deliver a 
baby just after getting married at the age of fourteen or fifteen.

Potential health risks of adolescent girls are not different from the common 
health risks stated by the mother participants. As a result, those girls lose the glow 
of their faces, the strength of their health, and the attraction of their husbands as 
well. If this status continues, the husband of their daughter makes an extramarital 
relationship then. Most of the girls supposed that in case of taking a decision, the 
male partner is all for the married adolescent girls. The male partner decides which 
method they take, when to take, what rules will be followed or not for birth con-
trol, how many children will be conceived or not etc. Unmarried adolescent girls 
added that, from their very childhood, they are experiencing this manner in their 
locality. If they fall sick, the male member or the elder one of the family decides 
that they need to go to a doctor or not, where to go and when to go. Decision 
taker is always the male member of the family, before marriage, it is on father or 
elder brother and after marriage, it is the husband or parents in law!  One of the 
examples was given by an adolescent participant as follows:

“One of our neighbors who was also an adolescent mother, in time 
of her delivery, her mother in law didn’t allow her to the hospital. 
That woman didn’t permit her to go to the hospital during labor pain. 
Finally, the newborn child was dead in that place!” 9

The answer to the sexual and reproductive health-related question to the key 
informant was quite the same. Most of them are unknown to the term ”reproduc-
tive health’ and how it impacts adolescent health in case of child marriage. Some 
were slightly heard about the term, but a few were trying to explain what he or 
she understands! Say for, according to one journalist:

“Youth Friendly Sexual and Reproductive Health means a relationship 
made by a young boy and a young girl at an early age. Then they 
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engage with physical relation and it’s become unattainable to get 
them back from this situation. Next, parents find no way without giving 
them marry each other. Finally, they can’t continue such a relationship 
and get divorced. This status is known as Youth Friendly Sexual and 
Reproductive Health!”10

Knowledge and Perception of the Ideal Age of Marriage and Childbearing Age of Adolescent Girls 
of the Community

From the girls’ group, they said to the facilitator (data collector) that it is very 
common for a girl to get married by thirteen to fifteen of their localities. Parents 
feel it is their responsibility to marring their girl child before they create any oc-
currences, e.g., make friendship with boys, make an illegal relationship or go with 
them (in Bangladesh making physical, even mental bond with the opposite sex 
before marriage is illegal according to the culture and rituals). Side by side, if a 
girl is over sixteen and finished grade 10 of her schooling, it looks too odd to the 
neighbor. Then the possibilities of getting a married offer become lower at that 
time. So, parents think it is better to marry them as early as possible. According to 
their know-how, most of the childbearing mothers are malnourished, weaker than 
usual; have many physical problems all the time. Say, itching in their vaginal area, 
lower pressure in uterus, etc. Most of the newborns are underweight. The mortal-
ity rate is the same for the mothers and newborn babies in this locality. 

But one of the mother groups mentions that in their community the common 
age for a girl to be married is fourteen to fifteen. The reasons for getting married 
at an early age are nothing but feeling security on the parents’ side. Mothers feel 
insecure until they are sure that their daughters have a guide/ husband to look 
after them for the rest of their life. Otherwise, adolescent girls may create occur-
rences, e.g. mix with bad boys, make an illegal relationship with them, and fall into 
sexual and physical health-related problems. For another mothers’ group, the pic-
ture is quite different in this regard. In their locality, the scenario of child marriage 
is rare but in that rare case. Here the reason for getting married at an early age is 
mainly economic restraint.

Only one of the fathers’ groups let the facilitator know that in their locality, 
there are 42 Christian families, 36 Muslim families, and 8 Hindu families. Christian 
families are guided by a Baptist missionary charge, Oxford missionary charge, and 
Catholic charge. In those churches, no child can marry before eighteen. As a re-
sult, Muslims and Hindus are also encouraged to follow the rules. There is a rare 
example of early marriage in this locality and early pregnancy as well. Some girls 
are married before they become eighteen, at the age of fourteen or fifteen. This 
happens only when the family is in financial need. Fathers are the decision-makers 
to whom and when to marry their daughters. Girls have no voice in this regard. If 
a girl enters into an illegal relationship with her boyfriend, parents find no option 
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but and let her marry according to her choice. Another fathers’ group reported 
that it is very common to marry the girls at the age of twelve or thirteen. Some-
times it is prolonged to age fourteen to fifteen. The financial problem is the main 
reason behind this phenomenon. If the girls refuse to get married, parents punish 
them by beating or scolding. Sometimes girls run out or escape from the house 
when parents pressure them to get married.

Imam, one of the key informants among the seven told that the age of mar-
riage for a girl living in his community is sixteen to seventeen. The main reason 
for marrying them is nothing but their tendency to making an illegal relationship 
with boys and financial constraints as well. But the representatives of social work-
ers said that as boys of her living area are not well mannered, tease and disturb 
adolescent girls during their way to school; parents seek a good groom for their 
girl from her early age and force them to marry by the age of fifteen. 

From another locality, a primary school teacher informs that commonly girls 
cannot reach HSC level and girls sit for wedding arrangements before they become 
eighteen years old. They know, for being a wife and mother of children, girl’s age 
under eighteen is inappropriate while words from a journalist are quite different. 
He mentioned that the ideal age of marriage for a girl is twenty to twenty-two. 
In this locality girls usually sit for marriage mainly because of financial constraints 
and the surrounding environment.  If the parents delay marrying their daughters, 
neighbors start to blame and tease them. According to his words, 

“In the poor community, the age of marriage for a girl is not more than 
twelve or thirteen. Parents or guardians do not think about taking 
consent of their daughters while arranging their wedding ceremony.” 11

Role of Family Heads/ Decision Makers and Different key Representative in the Society to Prevent/ 
Reduce Child Marriage in their Area/ Community

Adolescent girls have no voice in deciding when to marry and who they should 
marry. If she feels she is being pressured to marry someone against her wishes, 
she has no other option without crying alone at home! Fathers of adolescent girls 
experience their neighbors’ early marriage, never plan to stop that. If they do so; 
then they might be dishonored by their neighbors’. No one of this locality wants 
to involve in chaos or quarrel, so they keep calm though they don’t like wedding 
a girl at an early age.

The women ward counselor (one of the key informants of this research) tried 
her most. But was not successful every time. When parents decide to wed their 
daughter, they do not care about law or punishment! Rather they threaten the 
counselor by saying that whether she will carry the cost of her education, food, 
and clothing or not! Representing key informants’ role, a journalist of another ward 
said that, five to six months ago, his paper made news on the occurrence, impact 
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of early marriage, and urgency of reducing child marriage in his newspaper, named 
“Poribartan”. There they published the news on the event where a twelve-year-old 
girl was supposed to get married in the late evening hour. By getting this news, the 
editor with the responsible District Counselor (DC) of this city and his force, went 
there. But they failed to stop that marriage, because of Government’s corrupted 
administration!

Parents Intention to Give their Girl Child Marry/ not to Marry off before 18 Years

Most of the fathers are poor in this locality. They think if they can give marry to 
their child, their responsibilities can be lessees. Otherwise, though some girls can 
reach up to SSC or HSC level, they are failing to get any job. To get a government 
job, they need a huge amount of money. Comparing with the situation, they think 
it’s better to give her child marry by giving dowry rather than spending money on 
their education. Mothers feel insecure until they become sure that, their daughters 
have a financial guide/ husband to look her for the rest of her life. 

Findings & Conclusion 

In this world, pathetically the numbers of girls who cut their childhood and 
enter marital life at an early age are fifteen million (Chakraborty 2019). Meanwhile 
child marriage in Barishal, Bangladesh is based on the sense that an adolescent 
girl leaves her house at marriage for her in-law’s house, taking rather than hoard-
ing cost for her parental family as the marriage expenditures. This understanding 
stand-in a context in which there is high societal pressure to espouse a daughter 
as young as possible. Child marriage in Barishal Bangladesh is also extensively con-
nected to cultural factors. Among these is shielding family prestige, which is also 
grounded on male-controlled philosophies that lead a girl’s virginity as a spouse, 
tapping a post-pubescent daughter further at the peril of trailing that “value”.

In Barishal, Bangladesh child marriage looks as if not an acknowledged but an 
expected event. Many adolescent girls (both married and unmarried) and their 
families mention that poverty and dowry as another factor for marriage. The ten-
sion of “feed another mouth” hurries some fathers’ verdicts to marry off their 
daughters as early as possible. In Bangladesh, a girl’s dowry is less to the groom’s 
family if the girl is younger. Therefore, a poor family plans to marry off their 
daughters early, so that they don’t have to bear much dowry for the groom’s fam-
ily. If not, they may not be able to marry them at all and their girl will become a 
lifetime burden to their family. It is astonishing but very general in the context of 
Bangladesh that a key informant like journalists also lacks proper knowledge on 
adolescent reproductive health and how they represent it in the media.  
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Some	of	 this	 research’s	 respondents	 confirmed	 that	 early	marriage	 is	 repeat-
edly pronounced as prolonging a life of hard luck, poverty, and misery. On one side 
girl’s family marry off their daughter to lessen the mouth to feed for in exchange 
for a dowry. To them providing dowry at a time is much cost-effective than bear-
ing a girl’s basic needs (e.g. cost of foods, medicines, education, clothes).  On the 
other side, those unschooled girls who do not bear the freedom of choice, free-
dom of expression in both of their parental and in-laws family lost their innocence 
and playful childhood after getting married in their early phase of life. Thus, they 
become enslaved to their husband in case of deciding on having children, contra-
ceptive behavior, dominated by their mother-in-law’s in terms of household works 
(e.g. a little girl must perform a lot of household duties), dominated by father-in-
laws in terms of choosing hospital or health clinic or not in time of pregnancy and 
delivery, etc. Thus, all the physical and social trauma from the nearer family mem-
bers leads them to poor health status with no care, no love for proper nutritious 
food, playful surroundings, or training opportunities after early marriage which 
can make them empowered soon. Consequently, they lose their natural beauty and 
become sick and weak compared with the time when they got married. As a re-
sult, the husband starts feeling less attractive to the bride, divorce, and send them 
back to their parent’s house forever. Accordingly, those girls become their family’s 
burden along with their children or numbers of children at a time without at least 
self-esteem. They finally hanker after societal recognition to live at least standard 
life and become a victim of unmeasured poverty cyclically. So, by eliminating such 
a harmful practice of wedding the adolescent girl children, people everywhere in-
cluding the rural setting especially can lessen their level of poverty and thus make 
those children empowered through ensuring schooling and skilling up to meet 
both the goal one and five under the SDG agenda 2030. 

This is very urgent to create a contribution and exemplary participation of civil 
society organizations in Bangladesh not only by name but also by work to meet 
the SDG agenda to cooperate with the government hand in hand. Hence this re-
search proposes to design an intervention to the poverty-ridden adolescent girls to 
make them skilled, interventions to the parents of those adolescent girls to create 
awareness regarding the impact of early marriage, and also an influential interven-
tion should be designed for the service providers to facilitate youth-friendly health 
education and harmful effects of early marriage to eliminate poverty in the long 
run and possess the childhood as they dream. 
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„Bármilyen irányból közelítjük meg a községet, szél által ringatott gabonákat, 
szépen sorjázó kukoricásokat, szemet gyönyörködtető gyümölcsösöket, gondosan 
művelt szőlőskerteket, itt-ott legelésző juhnyájat, elszórt facsoportot láthatunk. A 
talajművelést dübörgő gépek végzik, a szőlősorok között szorgos kezek rendezik 
szabályos sorokba az ágas-bogas szőlőhajtásokat. A szemünk elé táruló látvány az 
egymást követő nemzedékek szorgalmas alkotómunkájának eredménye.” 

(Petőfi	Sándor)

Csengőd1, mely a Kiskunság nyugati peremén helyezkedik el, környezeti és talaj-
adottságaitól	fogva	a	mezőgazdasági	tevékenység	szülőföldjének	tekinthető:	a	ré-
tek,	legelők,	kaszálók	és	erdővel,	nádassal	borított	területek	szemet	gyönyörködte-
tő	látványt	nyújtanak,	miközben	a	művelés	alá	vont	területek	táptalajt	és	lakhelyet	
biztosítanak számos növénynek, gyümölcsnek és állatnak egyaránt. A községben 
az 1900-as évek elején nagygazdaságok igyekeztek kihasználni a talajadottságokat: 
a	 hatalmas	 földbirtokokon	 a	 gazdák	 sokrétű	 gazdasági	 tevékenységet	 –	 állatte-
nyésztést és növénytermesztést egyaránt – folytattak, mely nem csak a nagybirto-
kosok	számára	jelentett	jövedelmező	tevékenységet,	de	a	summásoknak2 is egész 
éves foglalkoztatást biztosított (Pivarcsi 2001).

Az alábbi táblázat (1. táblázat) foglalja	össze	az	1900-as	évek	elején	Csengő-
dön	működő	néhány	nagygazdaságot:	 	

gazdasági élet és foglalkozás-átÖrÖkítés csengődÖn

Kolozsvári Krisztina

Bevezetés
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1. táblázat. Nagygazdaságok Csengődön az 1900-as évek elején–közepén

              Forrás: Pivarcsi (2001). 

Ezekben a nagygazdaságokban növénytermesztéssel és állattenyésztéssel fog-
lalkoztak,	melyekről	a	2. táblázat nyújt információt. 

2. táblázat. Csengődön termesztett növények és állattenyésztés

               Forrás: Pivarcsi (2001).  

Csengődön	 már	 1909-ben	 felismerték,	 hogy	 a	 laza,	 homokos	 talajon	 a	 sző-
lőtelepítés	 előnyös	 és	 jövedelmező	 vállalkozás	 lehet,	 így	 nem	meglepő,	 hogy	 az	
1920-as	évektől	kezdődően,	amikor	is	a	nagygazdaságok	parcellázása	elkezdődött,	
a	 szőlőtelepítés	 igazi	 kultúrává	 nőtte	 ki	 magát.	 A	 gazdaságok	 felparcellázásával	
párhuzamosan	 számos	 egyéb	 folyamat	 is	 megkezdődött	 Csengődön:	 a	 summá-
sok foglalkoztatása csökkenni kezdett, a földterületek egyre kisebbek lettek és 
a	 gazdák	 egymástól	 távol	 eső	 területeket	 kezdtek	megvásárolni	 ahhoz,	 hogy	 jö-
vedelmező	 tevékenységet	 folytathassanak.	 A	 földterületek	 csökkenésével	 egyre	
szükségesebbé	 vált	 a	 családtagok	 bevonása,	 így	 csak	 ott	 alakulhatott	 ki	 kedvező	
gazdálkodási forma, ahol a családtagok is részt vállaltak a munkafolyamatokban. 
Szükségessé	 vált	 innovatív	 megoldások	 bevezetése:	 egyre	 több	 új	 szőlőfajtát	 és	

Nagygazda Gazdálkodás jellemzői3

Strassburger Antal

Terület 1400 hold, ebből szántó 600 h, kaszáló 200 h,
 legelő 446 h, szőlő 30 h
Állatállomány: 200 szarvasmarha, 800 juh, 200 ser-
tés

Deutsch Tibold Frigyes Terület 1550 kh, ebből 25 kh szőlő, 139 kh erdő
Állatállomány: 1500 juh, 12 pár ló, 24 pár ökör.

Baráth Gyula 160 hold szőlőbirtok

Sarlay Sándor Terület 536 kh, ebből 50 kh szőlő

Horváth Nándor Terület 40 hold szőlő

Liszkay család Terület 149 hold, ebből 60 hold szőlő

Növények búza, rozs, zab, árpa, kukorica, burgonya

Gyümölcsök szőlő, alma, szilva, körte, őszibarack, cseresznye

Szőlőfajták
kadar, sárfehér, ezerjó, kövidinka, pozsonyi fehér, 
oportó, zalagyöngye, Irsai Olivér, Bianka, kékfran-
kos, chardonnay, lakhegyi, kunleány

Állatok szarvasmarha, sertés, tyúk, pulyka, gyöngytyúk, 
kacsa, páva
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növénykultúrát kellett meghonosítani és egyre több gépet kellett alkalmazni ah-
hoz,	hogy	kedvezően	lehessen	értékesíteni.	

Ma	Csengődön	mindössze	30	család	él,	akik	valamilyen	formában	–	akár	előker-
tek vagy más formában – végeznek gazdasági tevékenységet, ugyanakkor mind-
össze 8–10 olyan családdal találkozunk, akik generációkon keresztül át is örökítik 
foglalkozásukat és így próbálnak egyre nagyobb gazdaságot kiépíteni:

„(…) édesapám részéről volt egy olyan 8 hektár, mondjuk, de azt is úgy 
együtt alakítgattuk ki, vásárolgattuk, és én hozzáraktam még most körül-
belül egy olyan 12 hektárt, amit még most is folyamatosan fejlesztek. De 
ebben csak a szőlő van benne.”  (ifj. J. K., 64 éves)

„A szüleim, nagyanyáim is gazdálkodók voltak.”  (I. K., 56 éves)
A gazdaságok számának alakulása az évek folyamán nem csak történeti oldalról, 

de a helyi társadalom formálódásának, a helyi szokások és hagyományok alakulásá-
nak	oldaláról	 is	negatív	változást	hozott:	a	 lakosság	érdeklődése	a	gazdaság	 iránt	
csökkenni kezdett, helyüket másfajta tevékenységek vették át (ez meghatározta a 
gazdaságok sikerességét); a lakosság összetétele átalakult (a fiatalok elköltöztek, 
etnikai és nemzetiségi csoportok települtek be, a korábban összetartó faluközös-
ség felbomlott); végül pedig a korábban megteremtett szokások, hagyományok és 
közösségépítő	programok	(pl.	falunapok)	 is	 jelentősen	átalakultak.	Ma	mindössze	
a	családi	házaknál	látható	előkertek	tanúskodnak	arról,	hogy	Csengődön	egykoron	
nagygazdaságok	működtek.	

A kutatás háttere, relevanciája

2019	májusában	 egy	 szakmai	 gyakorlat	 megvalósításának	 keretében	 Csengő-
dön jártam, ahol életútinterjúkat készítettem olyan gazdákkal (3. táblázat), akik 
generációkon	keresztül	öröklődő	gazdasági	tevékenységet	folytatnak,	és	akiket	ma	
joggal nevezhetünk „nagygazdának” (Bögre 2018). Ezek a gazdák ugyanis a korábbi 
gazdaságoknál	jelentősen	kisebb	földterületen,	kb.	30–40	hektár	területen	gazdál-
kodnak,	földterületeiket	Csengődön	és	környékén	elszórtan	vásárolták	meg,	mun-
kaerőforrásukat	 főképp	 a	 család	 biztosítja	 és	 felmenőikhez	 hasonlóan	 többnyire	
szőlőtelepítéssel	foglalkoznak.	Csupán	1–2	helyen	található	meg	az	állattenyésztés	
valamilyen	formája,	elsősorban	a	szarvasmarha-	és	apróállattenyésztés.	 	

„Voltak itt régen ilyen nagyobb gazdák, de ugye régen a nagygazda […] 
a 10 holdas nagygazda volt, az már nagyon nagy gazda volt. Most nekünk 
40 hektárunk van, most mi vagyunk szerintem a faluban a legnagyobbak. 
Aki nálunk nagyobb, az már cég, de annak sincs Csengődön 40 hektárja.” 
(I. K., 56 éves)
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3. táblázat. Az interjúalanyok háttere

    Forrás: Saját szerkesztés.
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Kutatásom	relevanciáját	főképp	az	adta,	hogy	a	falu	az	elmúlt	évtizedek	során	
számos	változáson	ment	keresztül:	a	lakónépesség	száma	és	összetétele	jelentősen	
csökkent/átalakult;	a	hagyományos	falusi	életmód	megszűnt;	a	parasztság	eltűnt;	a	
családi	méretű	mezőgazdálkodás	térvesztése	megkezdődött;	a	hagyományok	évről	
évre fakulnak; s a hagyományos térszerkezetet és társadalomszerkezetet egyre 
inkább a modern szerkezetek váltják fel (Farkas et al. 2019).

Kvalitatív kutatásomban ennélfogva az alábbi kérdésekre kerestem választ: 
– Hogyan változott a gazdaság szerepe az 1900-as évekhez képest és miként ha-

 tottak a változások a gazdasági foglalkozások átörökítésére?
–	Hogyan	öröklődnek	napjainkban	a	gazdasági	foglalkozások?
– Hogyan történik a családtagok bevonása a gazdaságokba?
–	Hogyan	viszonyulnak	a	gazdálkodáshoz	a	fiatalabb	és	idősebb	gazdák?	 		
– Mindez hogyan hat a helyi társadalomra?

A kutatás eredményei

Kvalitatív kutatásom eredményeit a továbbiakban az általam és szaktársaim 
által készített interjúk5, illetve a kapcsolódó szakirodalmi és statisztikai elemzési 
források alapján ismertetem. A községben zajló változások nem egyediek: jól il-
leszkednek	a	20.	században	Magyarországon	végbemenő	gazdasági	és	társadalmi	
változások	fő	sodrába.	

Egy	 falu	 helyzetképét	 számos	 tényező	meghatározza,	mint	 például	 a	 földrajzi	
fekvés, társadalmi összetétel, gazdasági funkció, helyi rendeletek és szabályzatok. 
Ezek	közül	a	gazdaság	szerepét	vizsgáltam	meg	közelebbről,	mely	során	négy	té-
nyezőcsoportot	különítettem	el.	Ezek	a	tényezőcsoportok	egyaránt	hatással	voltak	
és vannak a gazdálkodás szerepének megváltozására és a gazdasági foglalkozások 
átörökítésére.	A	négy	tényezőcsoportot	mutatja	az 1 ábra. 

1. ábra. A gazdaság szerepének vizsgálata során elkülönített négy tényezőcsoport

                       Forrás: Saját szerkesztés.

Az	első	csoportba	sorolandók	az	olyan	változások,	mint	pl.	a	világháború,	a	külön-
féle	időszakban	lezajló	földosztások,	kommunizmus,	rendszerváltás,	globalizáció	stb.	
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A	második	tényezőcsoportba	soroltam	az	olyan	változásokat,	melyeknek	oka	a	
gépesítettség	elterjedése,	az	innovációk	megjelenése,	időjárási	és	egyéb	környezeti	
tényezők	jelenléte.	

A	 harmadik	 csoportot	 a	 demográfiai	 változások	 teszik	 ki,	melyek	 jelentős	 ha-
tással	 vannak	 nem	 csak	 egy	 falu,	 de	 az	 egész	 ország	 működésére	 is.	 Itt	 fontos	
megemlíteni például a születés és halálozás, a ki- és bevándorlás mutatóinak válto-
zásait, illetve az iskolai végzettség és foglalkozás változásait is. 

Az	utolsó	csoportba	soroltam	minden	olyan	egyéb	változást,	melyek	főként	a	
falu,	a	közösség	és	 tanya	fogalmának	átértékelődésével,	a	helyi	 társadalom	válto-
zásával hozhatók párhuzamba. 

Amit	 fontos	megjegyezni	 ezekkel	 a	 tényezőcsoportokkal	 kapcsolatosan,	 hogy	
nem	egymást	követő,	hanem	egymás	mellett,	párhuzamosan	lezajló	eseményekről	
beszélünk,	melyek	együttesen	idézik	elő	a	falu	helyzetképének	változását.	

Gazdasági és politikai változások 

Az interjús elemzések és Pivarcsi János könyve alapján elmondható, hogy a 
csengődi	 lakosságra	 és	 ezáltal	 a	 gazdaságra	 3	 markáns	 változás	 volt	 különösen	
hatással	az	1900-as	évek	közepétől:	

1) földosztás 1945 után; 
2)	az	1960-as	évektől	a	rendszerváltásig	tartó	időszak;	
3) földosztás 1990 után. 

A világháború veszteségei után a község lakosságának súlyos gondokkal kellett 
szembesülnie,	legfőképpen	az	1945	utáni	földosztás	miatt,	hiszen	az	addigi	birtok-
rendszer felaprózódott és azok, akik földhöz jutottak nem vagy csak kis mértékben 
értettek	a	gazdasági	tevékenységhez.	Az	új	gazdáknak	nem	volt	elegendő	forrásuk	
és	eszközük	a	jövedelmező	termeléshez,	továbbá	a	földterület	hatékony	megmun-
kálásához	egy	újfajta	mezőgazdasági	kultúrát	is	ki	kellett	alakítani.	Bár	az	új	gazdák	
örültek	a	megszerzett	földterületeknek,	nőtt	az	aggodalom	is	azzal	kapcsolatosan,	
hogyan	fogják	kedvezően	művelni	a	földet	eszközök	és	gépek	híján	(Pivarcsi	2001).

Az	1945-ös	földosztást	követően	a	következő	nagy	változást	az	1960-as	évektől	
a	rendszerváltásig	tartó	időszak	jelentette:	a	korábban	létrejött	három	szakszövet-
kezetből	(Kossuth	Szakszövetkezet;	Rákóczi	Szakszövetkezet;	Dózsa	Szakszövetke-
zet) létrejött az Aranyhomok Szakszövetkezet6, mely egy nagyon eredményes gaz-
dálkodási	formát	tett	 lehetővé	a	faluban:	a	földterületek	magánkézben	maradtak,	
a gazdák eszközöket és gépeket kaptak, az értékesítést pedig a szakszövetkezet 
teljesen	magára	vállalta.	A	hatvanas	évek	tanulmányai	szerint	ebben	az	időszakban	
Csengőd	kiemelkedő	szőlő-	és	gyümölcstermelő	község	lett	annak	köszönhetően,	
hogy	 a	 szövetkezet	 hatékonyan	 hozzájárult	 a	 helyi	 gazdaságok	működéséhez	 és	
fejlesztéséhez: 
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„A hetvenes évekre ez egy nagyon eredményes gazdálkodási formát 
tett lehetővé a településen, tehát az embereknek a jelentős része elkezdett 
ilyen kétlaki életet élni: megmaradt a szőlő-földterület bizonyos nagysága, 
pár hold föld, pár hold szőlő – és mellette munkahelye volt […] többletjö-
vedelem volt az, ami valóban az akkori kereseten felül megjelent a családi 
kasszában.” (B. I., 65 éves)

„Az 1968-as új gazdasági mechanizmus lehetővé tette a maszek megje-
lenését a szocializmusban.” (Ifj. S. L., 46 éves)

A	rendszerváltásig	tartó	időszak	a	csengődi	gazdáknak	egy	stabil,	kiszámítható	
jövedelemforrást eredményezett (egyes források szerint magasabb életszínvonalat 
értek	el,	mint	az	ország	más	tájain	élők),	ami	egyaránt	azt	 is	 jelentette,	hogy	ren-
geteg	 ház	 épült	 önerőből,	 mindenféle	 hitelkonstrukció	 igénybevétele	 nélkül.	 Ma	
Csengődön	ezzel	szemben	10	éve	nem	adtak	ki	házépítési	engedélyt,	a	lakóépüle-
tek nagy részét az 1960/70-es években épült „kockaházak” és az 1980-as években 
„új típustervek alapján” épült családi házak teszik ki. 

„[…] akkor úgy adódott, hogy egy-két darab ilyen kisebb földet megvá-
sároltak, betelepítették szőlővel, akkor még ugye olyan jól ment a szőlő, 
hogy ilyen fél hektáros szőlőterületből 3–4 év alatt föl lehetett építeni egy 
házat a faluban.” (Ifj. K. F., 40 éves)

„Ha végigmegy a falun, akkor a faluban lévő házak jelentős része a 
hatvanas években épült kockaházak, utána következnek ezek a hetvenes–
nyolcvanas években épült házak […] Akkor ez egy lényegesen kiszámítha-
tóbb gazdálkodási forma volt.” (B. I., 65 éves)

A	 harmadik	 nagy	 változást	 a	 rendszerváltás	 és	 az	 azt	 követő	 földprivatizáció	
eredményezte,	 ugyanis	 a	 korábban	 segítő	 szándékkal	 megalakult	 Aranyhomok	
Szakszövetkezet	megszűnt,	a	földterületeket	eladták.	Ezzel	egy	negatív	 irányú	fo-
lyamat	indult	meg	a	csengődi	gazdák	életében,	a	kiosztott	területek	ugyanis	olyan	
kicsik	voltak,	hogy	azokat	megművelni	nagyon	körülményesnek,	munkaigényesnek	
bizonyult,	mindemellett	a	párhuzamosan	zajló	események	(lásd	a	következő	feje-
zeteket) jelenléte is egy elég instabil helyzetet teremtett. 

„Ő (az interjúalany édesapja) is szőlővel foglalkozott, csak nem nagy-
birtokban csinálták ezt, mert körülbelül másfél-két hektárról van szó. Mai 
viszonylatban ez a két hektár arra se lenne elég, hogy egy ember fennma-
radjon belőle.”  (Ifj. K. J., 37 éves)

„Hát más volt a rendszer! Hát valamikor beütemezték 3–4 évre, hogy mit 
fogunk megcsinálni meg minden; a hetvenes–nyolcvanas években úgy mű-
ködött. Most nem tudsz máról a holnapra alapozni, mert olyan bizonytalan a 
helyzetünk, ez a kilátástalan meg ez a rohanó világ.” (Sz. Gy., 70 éves)

„Majdnem mindenkinek volt egy kis szőlő meg minden, de nagyon sokan 
kivágták, mikor volt ez a pénzes kivágás […]; kaptak érte pénzt, fejlődött 
ez a munkahelykérdés és nagyon sokan elmentek munkahelyekre.” (Sz. Gy., 
70 éves)
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A művelési viszonyok és a termelési mód változása

Csengődön	 a	 földterületek	 méretének	 csökkenése,	 a	 különböző	 területeken	
megvásárolt földterületek távolsága a napszámos munka csökkenését eredmé-
nyezte:	míg	az	1900-as	években	a	hatalmas	földterületeknek	köszönhetően	a	nap-
számos tevékenységre egész évben szükség volt, addig napjainkra az idénymunkák 
főképp	családon	belül	maradnak	és	a	családtagok	munkamegosztással	igyekeznek	
hatékony gazdasági tevékenységet folytatni7: 

„[…] ez aztán áttételesen a másik oldalra is hatást gyakorolt, azokra, 
akik pedig abból éltek, hogy egyfajta napszámos tevékenységből […].” 
(B. I., 65 éves)

„Amit lehet, csak gépesítve, mert még az a legolcsóbb. Akármilyen drá-
ga a gázolaj, akkor is olcsóbb, mint akármilyen napszámos.” 
(Sz. Gy., 70 éves)

„Amikor vannak ilyen nagy melók, mint például betakarítás meg ilyes-
mi, akkor külső segítség kell, jönnek napszámosok – ezek általában nem 
vadidegenek, hanem félig-meddig családon belül vannak […] és hát velük 
tudjuk megoldani.” (Ifj. S. L., 46 éves)

A napszámos tevékenység csökkenésével párhuzamosan a gépesítettség és in-
novatív	 megoldások	 szerepe	 fokozatosan	 nőtt:	 az	 1900-as	 években	 alkalmazott	
kézi eszközöket és kezdeti munkagépeket a hetvenes és nyolcvanas években már 
felváltották a szakszövetkezet által leselejtezett használt gépek, melyeket a gazdák 
olcsón meg tudtak vásárolni. Ezekre a német és szovjet gyártmányú gépekre8 ak-
koriban nagy szükség volt, hiszen a kisgazdaságok saját hatékonyságukat tudták 
ezáltal	 növelni:	 ezekkel	 a	 munkagépekkel	 a	 permetezéstől	 kezdve	 a	 tárcsázásig	
számos munkafolyamatot gyorsabban és hatékonyabban tudtak kivitelezni.9 Mi-
vel	a	földterületek	mérete	jelentősen	kisebb,	a	munkagépek	vásárlása	ugyanakkor	
drágább lett, a gazdáknak mérlegelniük kellett, hogy milyen módszerekkel tudnak 
hatékony termelést folytatni: 

„mindig haladni kell a korral, mert hát újabb gépek vannak, minden 
újabb, meg hát kevesebb embert is foglalkoztatnak, mert már olyan mo-
dern gépek vannak, ami magátúl 5x annyit fölszánt, de hát az a baj akkora 
pénzek azok is, hogy nekünk ezen a vidéken, Csengődön például, ahol 
rengeteg szőlős volt, és a szőlősöknek meg az volt, hogy 1 hold, 1 hek-
tár – nem úgy van, mint Dunántúlon, hogy 100 hektár van egyben, egy-két 
hektárak vannak, és azokkal meg ezekkel a nagygépekkel nem tudunk rajta 
úgymond boldogulni! Hiába veszek nagygépet, nagy tárcsát, hogyha egy 
hektáron oda megyek, meg vissza.” (B. M., 66 éves)

„[…] ahogy a mobiltelefonok megváltoztak, úgy a mezőgazdaság is 
megváltozott […]. Teljesen fel van gyorsulva, a gépek is jobbak, meg hát 
régen nem is volt ennyi gép, elavultak voltak, de akkor, abban az időben 
jók voltak.” (Ifj. K. J., 37 éves)
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A gazdák ma különféle pályázatok és hitelkonstrukciók igénybevételére szorít-
koznak,	 amikor	új	gépeket	 szeretnének	vásárolni,	 vagy	meglévő	eszközellátottsá-
gukat szeretnék fejleszteni. 

A legtöbb támogatás igénybevételéhez szükség van a falugazdász10 vagy egy 
pályázatíró segítségére, a támogatások mértéke pedig mindössze 50 százalékos 
géptámogatást	 biztosít,	 tehát	 a	 gazdáknak	 jelentős	 önerőre	 van	 szükségük	 egy-
egy munkagép megvásárlásához. A munkagépek ilyen típusú beszerzése továbbá 
hosszú	 időre	meg	is	határozza	a	gazdálkodási	tevékenységet	(lásd	fiatalgazda-pá-
lyázat11),	 ugyanis	 bizonyos	 támogatási	 formák	 előírják,	 hogy	 hány	 éven	 keresztül	
kell gazdasági tevékenységet folytatni. 

„aki 40 év alatti fiatal, ha jól emlékszem, 12 millió forintos tőkét lehetett 
vissza nem térítendő támogatást kapni, amelynek egy részét földvásárlás-
ra, egy részét eszközfejlesztésre lehetett fordítani – ez ugye a gazdálkodás 
alapjainak megteremtésére. […] Arra nem elég ez a 12 millió forint, hogy 
mondjuk egy huszonéves fiatal most elhatározza, hogy mezőgazdaságból 
fog élni, hogy csak abból fog élni, mert ha 1 millió forint egy hektár föld-
terület körülbelül, akkor, ha csak onnan kezdi, hogy földet vásárol, akkor 
még ha 5–6 hektárt is vásárol, fele bér elmegy erre; a másik fele mondjuk 
szőlőtelepítéssel.” (B. I., 65 éves) 

„Igyekeztünk mindent megújítani. Van egy-két permetező, ami régi, de 
majdnem minden szinte – a legöregebb traktor is 5 éves – minden-minden 
új.” (Ifj. K. F., 40 éves)

A gazdálkodási viszonyokra és a foglalkozás-átörökítésre mindezek mellett az 
időjárási	és	egyéb	környezeti	tényezők	is	jelentős	hatással	voltak/vannak.	Csengő-
dön, de még országos viszonylatban sem találunk olyan gazdát, aki ne igazítaná 
termelését	az	időjárási	és	egyéb	környezeti	viszonyokhoz.	Az	interjúzás	során	töb-
ben	is	beszámoltak	arról,	hogy	bár	kedvező	kilátással	indultak	neki	a	termelésnek,	
a	termés	szépen	fejlődött,	egy	hirtelen	csapadék,	fagy	vagy	kiemelt	forróság	tönk-
retette azt: 

„Az időjárástól nagyon függő, hogy most lesz-e valami vagy nem, el-
veri-e az idő vagy a jég […]. Jól mondják: a parasztember mindig az eget 
nézi!” (K. J., 50 éves)

„[…] itt jó, hogyha idén öt–háromszázat (mm csapadékot) elérjük, te-
hát van némi versenyhátrányunk. Ez eddig is volt, de az időjárás ezt még 
nagyjából kiegyenlítette korábban, de az utóbbi években – 2000-es évek, 
2001 – az egy nagyon ramaty aszályos év volt – és azóta többször is csak 
fokozódik.” (Ifj. S. L., 46 éves) 

„Hát igen, ha jön az időjárás például vagy jön a róka, elviszi mindig a 
szép állataimat (nevetés), a pulykát, a kacsát, bármit, mindent, amit meg-
fog. Ez azért nem olyan jó, nem kellemes, mert itt küszködünk vele, dolgo-
zunk vele és akkor elviszi.” (K. J., 50 éves)

Az	időjárással	párhuzamosan	az	értékesítési	viszonyok	is	meglehetős	aggodal-
mat keltenek a gazdákban: többen érzékelték, hogy az árak évek óta csak emel-
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kednek, a felvásárlói árak azonban csökkennek. A magánborászatok és felvásárló 
cégek többsége profitorientált vállalkozás, így a gazdák munkájukat kizsákmányo-
lásként értékelik.12

Csengődön	 mindezekkel	 együtt	 meglehetősen	 determinált	 talajadottságokkal	
szembesülünk:	a	 szőlőtelepítésen	kívül	másfajta	 tevékenység	sajnos	nem	nagyon	
tud meghonosodni. Bár néhányan próbálkoznak kisebb-nagyobb földterületen bur-
gonyával	és	spárgával,	ezek	meglehetősen	nagyobb	munkát	igényelnek,	mint	a	már	
megszokott	szőlőtelepítés,	ezért	ezeket	az	újításokat	gyakran	félbehagyják.

A Statisztikai tükör, illetve a KSH 2018-as adatai szerint a gazdák aggodalma 
egyébként	nem	alaptalan:	a	mezőgazdasági	munkaerő-felhasználás	az	előző	évhez	
képest 3,9 százalékkal csökkent; a gazdasági munkafolyamatok inkább a csalá-
don	belül	maradnak;	a	termőföldárak	évről	évre	emelkednek;	a	szőlő	értékesítése	
hektáronként 1,6 százalékkal emelkedett. 2018-ban az országos szarvasmarha-ál-
lomány	nőtt,	 a	 szőlő	és	konyhakert	 területei	 visszaszorultak.	A	 fiatal	gazdák	 szá-
ma,	 összetétele,	 munkavállalási	 jellemzői	 nem	 változtak	 2010	 óta:	 az	 ágazatban	
továbbra	is	megfigyelhető	az	elöregedés;	a	fiatalok	más	pályát	választanak,	más	a	
szemléletük,	iskolázottsági	és	jövőbeli	elvárásaik	(KSH	2016,	2018).

Demográfiai változások

Az	 1900-as	 évektől	 kezdődően	 demográfiai	 változások	 sora	 áll	 mögöttünk:	 a	
lakosságszám	a	városokban	és	községekben	évről	évre	csökken;	a	népesség	fogy;	
a születések és halálozások aránya hullámzó tendenciát mutat; a vándorlás aránya 
pedig	évről	évre	magasabb.	A	mezőgazdaság	szerepe	napjainkra	csökkent,	helyette	
az	 ipar	és	a	szolgáltató,	 illetve	a	számítógépes	szektor	térnyerése	 jelentős.	A	glo-
balizációs és modernizációs folyamatok hatása az iskolai végzettség tekintetében 
is	éreztette	hatását:	egyre	kevesebb	az	olyan	fiatal,	aki	a	mezőgazdaságban	tudja	
elképzelni	a	jövőjét.	

Csengődön	a	népszámlálások	 során	az	 1949-es	népszámlálás	 alkalmával	 éltek	
legtöbben,	majd	1949–1990	között	841	fővel	csökkent	a	település	létszáma	és	ez	a	
fogyás	a	rendszerváltás	után	is	folytatódott.	A	népességfogyás	oka	elsősorban	az,	
hogy	Csengődön	és	környékén	hiányoznak	a	jó	pozíciójú,	biztos	megélhetést	biz-
tosító	munkahelyek,	ezért	 többen	elmennek	a	 településről	 vagy	elhagyják	a	helyi	
gazdaságot és biztosabb megélhetést keresnek (Farkas et al. 2019: 192). 

A	 csengődi	 gazdák	 nevelési	 hozzáállása	 is	 jelentősen	 változott	 az	 elmúlt	 évti-
zedek	 során:	míg	az	 1900-as	években	az	 idősebb	gazdák	elmondása	 szerint	 „kö-
telező”	volt	gyermekként	a	szülőknek,	nagyszülőknek	besegíteni	a	munkákba,	ad-
dig	 napjainkban	 a	 gazdák	 meghagyják	 a	 „szabad	 választás”	 lehetőségét	 és/vagy	
másfajta	 tevékenység	 felé	 irányítják	 gyermeküket.	 Az	 idősebb	 gazdák	 esetében	
kimondottan	jellemző	a	szabadidős	tevékenységek	és	a	szórakozás	típusainak	tel-
jes	vagy	részleges	elmaradása,	míg	a	fiatal	gazdák	szemléletében	a	pihenőnapok,	
szabadidős	tevékenységek	és	nyaralások	nem	kihagyható	tevékenységek.	 	
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„Egyre kevesebb olyan fiatal van, aki a mezőgazdaságban tudja elkép-
zelni magát. […] Akinek diplomája van, annak esze ágában sincs vissza-
jönni. […] Ehhez a fajta termesztési technológiához, módhoz, tehát a sző-
lő-gyümölcs termesztéshez nagyon kevés diplomás ember szükséges. […] 
Ez nem az a terület, ahol a magasan kvalifikált munkaerőre van szükség.” 
(B. I., 65 éves)

„A mi számunkra természetes volt, hogy ki kell menni, segíteni kell a 
gazdaságban; aztán a gyerekek számára már kevésbé, mostanra – kivéve, 
ahol eleve olyan volt a gazdaságnak a nagysága, hogy ez valamilyen fajta 
jövőképet vetített előre, hogy majd ezt a gazdaságot valakinek folytatni 
kell.” (B. I., 65 éves)

„[…] minden évben voltunk nyaralni. A feleségem például azt mondja, 
hogy ők talán egyszer voltak nyaralni életükben. Mi minden évben, akármi-
lyen szegények is voltunk, elmentünk a Balatonra, tehát én nekem a Bala-
tonban van az életem, mert én ott nőttem fel nyáron.” (Ifj. K. F., 40 éves)

Egyéb változások

Egyéb	változások	alatt	elsősorban	a	falu	és	közösség	fogalmának	átértékelődé-
sét, a társadalmi aktivitás csökkenését, illetve a tanya funkciójának megváltozását 
értem, melyek ugyanúgy meghatározták a gazdasági tevékenység folytatását, mint 
a korábban felvázolt események. 

Az interjús elemzések során a gazdák többsége kiemelte, hogy a falu és a kö-
zösség már nem olyan formában van jelen a lakosság életében, mint korábban: 
megszűntek	a	vasárnapi	bálok	és	nagy	vacsorák	a	kultúrházban13; a faluközösség 
felbomlott; a társadalmi aktivitás (lásd ünnepségek, közös események, falunapok)14 
lecsökkent. 

„Régen ezek a falunapok szüreti felvonulásnak indultak, akkor még sok-
kal jobban benne voltak az idősek is meg a fiatalok is, beöltöztek népvi-
seletbe, táncoltak minden sarkon, lovaskocsikkal fölvonultunk, folyt a bor, 
minden sarkon kínálgatás volt; este szüreti bál a sportcsarnokban, volt, 
hogy még bécsi keringőt táncoltunk meg minden nő ilyen fehér menyasszo-
nyi ruhaszerűségbe, mi frakkba vagy szmokingba, vagy akármibe kiöltöz-
ve; tehát marha nagy csinnadratták voltak. Ma már nincs.” (Ifj. K. F., 40 éves)

A	falu	és	közösség	fogalmának	átértékelődése	mellett	a	tanya	funkciója	is	meg-
változott: kiüresedésük a gazdaság szerepének csökkenéséhez járult hozzá. Kovács 
Teréz	 kutatásaiból	 egyértelműen	 kiderül,	 hogy	 a	 19.	 század	 második	 felétől	 már	
hanyatlani	 kezdtek	 a	 mezőgazdasági	 termelés	 fontos	 színtereiként	 funkcionáló	
csengődi	tanyák	(Kovács	2006).	

Az	1960-as	években	a	szőlőtelepítés	elterjedése	magával	hozta	ugyan	a	tanyák	
népszerűségét,	de	a	rendszerváltás	újabb	bizonytalanságot	hozott:	a	tanyai	gazdák	
megöregedtek, a fiatalok közül pedig kevesen vállalták a gazdálkodási tevékenység 
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folytatását és inkább beköltöztek a faluba vagy a szomszédos városok egyikébe, 
hogy	ott	kedvezőbb	életszínvonalat	és	jobb	pozíciót	érjenek	el	(Farkas	et	al.	2019:	
186–193).

Ahol	 a	 tanyák	 még	 napjainkban	 is	 működnek,	 főképp	 tárolóhelynek	 vagy	 a	
mezőgazdasági	 tevékenység	 telephelyeként	 funkcionálnak:	 „Apám kiköltözött a 
tanyára, mer ugye nem lehet otthagyni a jószágot, azt reggel megetetni, 
délben megitatni, este megetetni kell; a teheneket szoptatni […] Ott vannak 
a gépek, minden ott van – nincs igazából bekerítve az egész – […].”  
(Ifj. S. L., 46 éves)

A gazdasági tevékenység átörökítésének szépségei, motiváló tényezői 

Annak	ellenére,	hogy	Csengődön	a	gazdálkodás	volumene	visszaesett	és	a	gaz-
dasági foglalkozások átörökítése tendenciózusan csökkent, vannak bizonyos moti-
váló	tényezők	és	hajtóerők,	melyek	erősen	a	tevékenység	folytatására	késztetik	a	
gazdákat és családtagjaikat. 

A	következőkben	ezeket	fogom	összegezni.	
Az	első	és	legfontosabb	motiváló	tényező	a	gazdák	számára	az	alkotás	öröme	és	

az állatszeretet: azok a gazdák, akik már gyermekként is szerettek a gazdaságban 
tevékenykedni, örömüket lelték a növények és állatok gondozásában, számukra a 
tevékenység	 folytatása	magától	 értetődőnek	 tűnt;	 ahol	 viszont	 az	 alkotás	öröme	
és az állatszeretet elmaradt, ott leggyakrabban a tevékenység abbamaradása vagy 
egyéb	motiváló	tényező	(pl.	megélhetés)	előtérbe	helyezése	dominált.	 	

„Az ember szívesen csinálja, amikor látja, hogy a kis valamiből termés 
lesz, tehát azért van ennek – hogy mondjam – sikere, hogy valamit teremtett 
vagy alkotott.” (B. I., 65 éves)

  „[…] a parasztember az nem tud megülni a saját fenekén, annak dol-
gozni kell, tehát valamit csinálni akar. Aztán nyilván ugye itt a nagyságrend 
azért eldöntendő, hogy bizonyos szint fölött már nem élvezetből csinálja 
az ember, mert jó lenne belőle megélni és vagy valamilyen jövedelmet is 
kapni. De hát ez, én azt gondolom, hogy […] a földnek a szeretete.” (B. I., 
65 éves)

„Amit én nagyon szerettem és szeretek a növénytermesztésben, kertész-
kedésben – és úgy gondolom, mások is ezt szerethetik – az az, hogy látni, 
ahogy felnő az a kis csemete, amit minden nap gondoztam, figyelgettem, 
hogy minden nap csak egy kicsikét, de mégiscsak az én kezem munkája 
által érik, és a végén, amikor már nem igényel gondozást, olyan örömmel 
tudja az ember nézni, hogy igen, ez az én kezem munkájának az eredmé-
nye, ezt én alkottam.” (B. I., 65 éves)

A	gazdák	számára	nagy	motiváló	erőt	képez	a	célok	kitűzése	és	megvalósítása:	
vannak,	akik	a	közeljövőben	saját	márka	kiépítését,	mások	pedig	piaci	értékesítést	
vagy külföldön való megjelenést terveznek, végül pedig vannak, akik mindössze 
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családjuk	megélhetését	és	 jövőjét	 szeretnék	biztosítani.	 Ezek	a	 tervek	minden	bi-
zonnyal a tevékenység hosszú távú folytatását igénylik. 

Az	 interjús	 elemzésekből	 tisztán	 kirajzolódik,	 hogy	 a	 fiatal	 és	 idős	gazdák	 kö-
zött vannak bizonyos eltérések, szemléletmódjuk és értékítéletük különbözik. Az 
idősebb	gazdák	számára	a	növények	és	az	állatok	jóléte,	a	csend,	a	nyugalom	és	a	
tevékenykedés öröme a leginkább kiemelt oka a gazdasági tevékenység folytatá-
sának; a fiatal gazdák esetében azonban inkább dominálnak a gépek újdonsága, 
az	innovációk	jelenléte,	a	munkamegosztás	és	a	rugalmas	időbeosztás	kialakítása.		

„az, hogy itt nagy fejlesztéseket vagy akármit csináljunk, az elképzelhe-
tetlen, mikor így el van rakva a pénz egyik szőlőfizetéstől a másik szőlőfi-
zetésig, mert az jelent egy nagyobb bevételt így egyszerre, mikor learatjuk 
a szőlőt szeptemberben (augusztus végén leszedjük), szüretelünk, és vala-
mikor karácsony körül fizet a pincészet; akkor egyszerre egy nagyobb ösz-
szeg érkezik, de az, hogy az a következő fizetésig kibírja, meg ugye addig 
egyébként is dolgozunk, az nagyon nehéz.” (Ifj. S. L., 46 éves)

„Ahogy idősödik az ember vagy hát múlnak az évek, már nem az a gye-
rekkor van; az már úgy motiválja a dolgokat, hogy csináljad; én nagyon 
szeretem a házi tésztát például, megcsinálom és azt esszük; vagy a disz-
nókat levágjuk és akkor van belőle hurka, kolbász, szalonna, zsír; és nem a 
mindenféle bolti olajat kell (venni). Amit csak lehet, azt mindent kiküszöbö-
lünk. Most fogunk építeni kemencét is például, a kenyeret is én fogom sütni. 
[…] Hát ez természetes adottság, hogy most etetem a tyúkokat, akkor az 
termeli a tojást, akkor abból tudok gyönyörű szép sárga tésztát, házi tésztát 
készíteni, ami a napi szükségletre kell.” (I. K., 56 éves)

„[…] Bele kell adni a szívét is az embernek, én úgy gondolom, mert 
másképp nem jó. […] a gép is ad valamennyi hasznot, de az másodlagos. 
Először az, ami termel valamit, hogy talpon tudjon maradni az ember, mert 
ha olyat veszek, ami nem termel, csak ott van, avval baj van.”  (K. J., 50 éves)

Összegzés 

Tanulmányomban	 a	 csengődi	 gazdaság	 és	 foglalkozás-átörökítés	 változásait,	
pozitív és negatív iránymódosulatait vizsgáltam. Az interjúk és korábbi kutatások 
alapján a gazdasági élet és foglalkozás-átörökítés változásaira úgy vélem, leginkább 
négy	tényezőcsoport	volt	hatással:	a	gazdasági	és	politikai	változások,	a	művelési	
viszony és termelési mód változásai, a demográfiai változások és egyéb, például a 
falu	és	közösség	átértékelődésével	kapcsolatos	 tényezők.	Ezek	a	 folyamatok	nem	
egymás mellett, hanem egymással párhuzamosan zajló események. 

A tanulmány második felében a gazdasági élet és foglalkozás-átörökítés szép-
ségeit,	 pozitívumait,	 úgynevezett	motiváló	 tényezőit	mutattam	 be,	melyek	 közül	
leginkább a növény- és állatszeretet, a megélhetési szempontok és a szemlélet-
módbeli különbségek dominálnak. 
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Tanulmányom lezárásaként a gazdálkodási tevékenység negatív és pozitív 
iránymódosulatait	az	alábbi	táblázat	kitűnően	összegzi.

4. táblázat. A gazdálkodás pozitívumai és negatívumai

           Forrás: Saját szerkesztés. 
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Egyéb források

Kolozsvári	Krisztina	(5/2/2019a.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	I.	B.	6222	Csengőd.
Kolozsvári	Krisztina	(5/2/2019c.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	M.	B.	6222	Csengőd.
Kolozsvári	Krisztina	(5/2/2019b.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	Ifj.	S.	6222	Csengőd.
Kolozsvári	Krisztina	(5/2/2019c.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	J.	K.	6222	Csengőd.
Kolozsvári	Krisztina	(5/3/2019a.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	Sz.	6222	Csengőd.
Kolozsvári	Krisztina	(5/3/2019b.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	J.	Ifj.	K.	6222	Csengőd.
Kolozsvári	Krisztina	(5/4/2019a.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	Ifj.	K.	6222	Csengőd.
Kolozsvári	Krisztina	(5/4/2019b.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	J.	K.	6222	Csengőd.
Kolozsvári	Krisztina	(5/4/2019c.):	Foglalkozás-átörökítés.	Interview	with	I.	K.	6222	Csengőd.
Sulyok	Villő	(2/11/2019.):	Csoportok	jelenléte	Csengődön.	Interview	with	T.	A.	6222	Csengőd.

Jegyzetek

1	 Csengőd	 (Csenged)	 Kecskeméttől	 mintegy	 50	 kilométerre	 délnyugati	 irányban,	 az	 53-as	 fő-
útvonaltól	 északkeletre	 helyezkedik	 el.	 A	 község	 lakóinak	 száma	mintegy	 2400	 fő,	 a	 lakosság	
fő	megélhetési	 forrása	a	mezőgazdaság	és	a	feldolgozóipar.	Csengőd	nevét	egy	Csenged	nevű	
hűbéres	vitézről	kapta,	aki	embereivel	a	község	területén	telepedett	meg.	
2	A	summásmunka	a	mezőgazdasági	bérmunka	egy	összetett	típusa,	amikor	valamely	nagyobb	
gazdaságba	hosszabb	 időre	vegyes	mezőgazdasági	munkák	elvégzésére	szegődött	munkáscso-
port összteljesítményét többféle módon fizetik: terményrészt, készpénzt és más juttatásokat 
(szállás, élelem) adnak (https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1356.html).  
3	Földterület	mértékegységek:	1	katasztrális	hold	(kh)	=	1600	öl,	1	hold	(h)	=	1200	öl.	
4	M.	n.	g.	=	Már	nem	gazdálkodik
5 Ezúton szeretném megköszönni a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Szociológia szakos hallgatótársaimnak, szaktársaimnak a segítségét a tanulmány elkészítésében!
6	 Csengődön	 nem	 a	 hagyományos	 kollektivizálásos	 időszak	 és	 szövetkezeti	 korszak	 alakult	 ki,	
mint az ország többi részén, mert itt egy pozitívan értékelt változás történt: a földterületek 
megmaradtak magántulajdonban, és aki akart, bedolgozott a szövetkezetbe és ezzel mellékjöve-
delemre	tett	szert,	mások	pedig	szövetkezeti	járulékot	fizettek	(ez	kb.	10%	volt)	(forrás:	interjúk).
7 Az interjús elemzések alapján az is kiderült, hogy azok, akik napjainkban is napszámos tevé-
kenységből	 élnek,	 sokkal	 magasabb	 áron	 értékesítik	 munkaerejüket,	 hiszen	 mindössze	 idény-
munkásként tudnak elhelyezkedni.
8 Ilyen munkagépek voltak például: RS09-es traktor, MBK gyártmányú traktor, MPZ-típusú traktor.  
9 „[…] a hetvenes–nyolcvanas években a gazdaságokban megjelentek ezek a használt gépek, 
amelyeket a szövetkezetekbe leselejteztek vagy itt-ott-amott meg lehetett olcsóbban vásárolni 
– ezek mind-mind megjelentek a kisgazdaságokban. Ezek a német, meg szovjet gyártmányú gé-
pek – ezek borzasztóan fel tudták gyorsítani, illetve fel tudták a hatékonyságát javítani ezeknek 
a	kisgazdaságoknak,	hiszen	annak	idején	a	különböző	típusok	–	csakhogy	típust	mondjak:	egy	
RS09-es	traktor,	amely	egy	MBK	gyártmányú	traktor	volt	–,	hát	azzal	annyiféle	munkaműveletet	
lehetett	a	permetezéstől	kezdve	a	tárcsázáson	keresztül,	olyan	sok	mindent	meg	lehetett	csinál-
ni, hogy ezek sokat tudtak segíteni.” (B. I., 65 éves)
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10	A	falugazdász	jelentősége	abban	rejlik,	hogy	segítséget	nyújt	az	őstermelőknek	és	gazdáknak	
abban, hogy könnyen, hatékonyan, költségmegtakarításokat igénybe véve tevékenykedjenek. 
11 Fiatalgazda-pályázat: 40 év alattiaknak szóló pályázat, mely több millió forint támogatást nyújt 
a	gazdálkodás	alapjainak	megteremtésére.	Ma	is	létező	pályázati	forma	Csengődön.
12 Forrás: interjús elemzések.
13		„…akkor	még	nem	volt	szabad	szombat	és	délelőtt-délután	is	dolgoztunk	és	mindig	vasárnap	
voltak a bálok…” (T. A., 70 éves)
14 Arra, hogy pontosan milyen hagyományok és szokások alakultak át, változtak meg, kutatásom 
nem tért ki részletesen. 

Fotó/Halász Iván
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A tanulásalapú digitális társadalom
A	 digitális	 pedagógia	 a	 tanulás	 lehetőségét	 és	 képességét	 az	 egyén	 saját	 ke-

zébe adja, miközben igyekszik becsatornázni azt a társadalmi aktivitást, mely az 
információs társadalom nonformális tanulási folyamatait jellemzi. A világháló meg-
jelenésével	 és	 a	 számítógépek	 elterjedésével	 az	 1990-es	 évektől	 számos	 kísérlet	
zajlik, melyek célja, hogy a technológiát az oktatásszervezés részévé tegye. Ezen 
kísérletek	egy	része	felülről	szervezett,	állami	vagy	intézményi	irányítással	zajlik.	

Szűts	 Zoltán	 most	 megjelent	 könyve	 ezzel	 szemben	 arra	 törekszik,	 hogy	 az	
egyének	 –	 felhasználók,	 civilek	 –	 nézőpontját	 is	 érvényesítse.	A	 szerző	 nem	 állít	
deklaráltan, nem nyilatkoztat ki, hanem szakmai pontossággal megfigyel, és ennek 
eredményeit dokumentálja, az olvasó elé tárja. Munkájának célja így egy olyan 
szemléletmód átadása, melynek segítségével nem csupán a tanárok, de a nem 
professzionális	érdeklődők	 is	képesek	 lesznek	önállóan	a	digitális	 technológia	ok-
tatásban	történő	használatára.	Ha	 lenne	 jelszava	a	munkának,	akkor	az	a	techno-
lógia	tudatos	használatával	történő	hatékony	oktatási	folyamatok	felépítése	lenne.	
A	szerző	a	felelősséget	nem	az	államtól	várja	el,	hanem	az	egyéntől	–	a	szakértő	
tanártól	 és	 a	 tanulási	 folyamatban	 tudatos	 felhasználóként	 részt	 vevő	 tanulótól.	
Már	a	bevezetőből	is	kiderülhet,	hogy	a	most	szemlézett	kötet	nem	technológia-,	

az oktatás jÖvője: felkészítés a digitális életre és munkára
recenzió szűts zoltán a digitális pedagógia elmélete (2020) című kÖnyvéről

Beke Ottó

„a digitális pedagógia feladata, hogy a 
digitális életre, pontosabban a digitális 
ökoszisztémában zajló sikeres életre 
készítsen	fel.”	(Szűts	2020:	52)
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hanem egyén centrikusan közelíti meg a digitális pedagógiát, ami látszólag ellen-
mondást hordoz, hiszen az elmúlt harminc évben az „IKT az oktatásban” témájú 
munkák többsége nem a felhasználóra, hanem az eszközökre fókuszált. A Civil 
Szemlében	már	többször	publikált	Szűts	Zoltán	végkövetkeztetése,	hogyha	az	ok-
tatási	folyamatban	részt	vevő	valamennyi	szereplő:	a	tanárok,	a	tanulók	és	a	szülők	
megismerik a történeti narratívát, az információs társadalmat meghatározó kulcs-
fontosságú	jelenségeket,	illetve	az	új	oktatási	módszertanokat	(Kővári	2017),	akkor	
a	tanulásalapú	társadalom	építésében	vehetnek	részt.	A	munka	erőssége,	hogy	az	
előnyök	mellett	felhívja	a	figyelmet	a	technológia	használatának	társadalmi	kihívá-
saira	 is,	 ilyenek	az	elidegenedés,	 illetve	az	„eszköztelenek”	és	a	megfelelő	digitális	
kompetenciákkal	nem	rendelkezők	kiszorulása	az	oktatási	folyamatból.

Publikációs és kutatási előzmények

Szűts	Zoltán	munkáit	jellemzi	az	aktuális	jelenségekre	és	trendekre	történő	ak-
tív	és	erős	 rezonálás.	 Ezen	 jelenségek	alapja,	hogy	a	 társadalmat	 „diszruptív	mó-
don” átalakító képességük van. Ilyenek például a crowdsourcing, ami nem csupán 
a	 civil	 társadalom	 új	 együttműködési	 elve	 lehet,	 de	 a	 tanulásban	 is	 hatékonyan	
használható (pl. Wikipédia), a sharing economy, ami egyszerre jelenti a szabad 
kapacitások	 megosztását,	 de	 a	 tudományos	 életben	 és	 felsőoktatásban	 is	 jelen	
van (pl. ResearchGate), vagy éppen a mesterséges intelligencia, ami éppúgy fontos 
szerepet játszik a társadalom kommunikációjának átalakításában, mint az oktatási 
folyamatokban (pl. MOOC-kurzusok).

Szűts	Zoltán	most	bemutatott	könyve,	A digitális pedagógia elmélete	című	
2020-as monográfiája az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg. A kötetet a 
szerző	gazdag	interdiszciplináris	ismeretanyagot	és	masszív	tapasztalati	tőkét	hasz-
nosító	számos	könyve,	tudományos	cikke,	magyar	és	idegen	nyelvű	referált	publi-
kációja,	konferencia-előadása,	 továbbá	a	mindezzel	szorosan	összefüggő	felsőok-
tatási,	 valamint	 intézményvezetői	 tevékenysége	előzte	meg	és	 egyben	 készítette	
elő.	Tágabb	érdeklődési	horizontról	árulkodik	az	Osiris	Kiadónál	megjelentetett,	A 
világháló metaforái	című	2013-as	munkája.	Ez	utóbbi	ugyanis,	miként	azt	az	alcí-
me	 jelzi	 is,	az	új	média	művészetébe	enged	betekintést.	A	szerző	 legáltalánosabb	
kérdésköröket vizsgáló, Online	 című	kötete	 immár	a	Wolters	Kluwer	Kiadó	gon-
dozásában jelent meg 2018-ban. Alcíme, a korábbi gyakorlatot folytatva, szintén 
egzakt	módon	 leíró	 jellegű: Az internetes kommunikáció és média története, 
elmélete és jelenségei. Azt az online-internetes közeget állítja tehát figyelmé-
nek homlokterébe, elméleti-szinkron, valamint egyúttal történeti-diakrón vizsgálat 
tárgyává	téve	azt,	amelyben	a	hypertext	és	az	új	média	művészete	–	a	szerző	ko-
rábbi kutatási területei –, azok mediális feltételrendszerét alkotva, megjelenhetett.

A vizsgálati spektrum következetes és szisztematikus tágulása a 2020-as kötet 
esetében,	 specifikus	 területet	 tárgyalva,	módosul,	 illetve	 ellenkező	 irányt	 vesz.	 A	
digitális	pedagógiával	való	tudományos	igényű	foglalkozás	Szűts	eddigi	munkássá-
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gát	 tekintve	nem	előzmények	nélküli.	 2014-ben	 jelent	meg	az Egyetem 2.0: Az 
internetes publikációs paradigma, az interaktív tanulási környezet és a fel-
használók által létrehozott tartalom kihívásai a felsőoktatásban	című	kötete	
a	székesfehérvári	Kodolányi	János	Főiskolán.	

A digitális pedagógia elmélete	 című	 munka	 szerves	 folytatása	 és	 egyben	
tovább	gondolása	a	szerző	korábbi	kutatási	eredményeinek,	miközben	változatla-
nul és következetesen média- és kommunikációtudományi szemléletmódra alapoz. 
Közegspecifikus	gondolkodásmódja	–	a	művelt	tudományterület(ek)	sajátosságait	
figyelembe véve – deklaráltan multifaktoriális és policentrikus (Beke–Samu 2018: 
167). A digitális pedagógia megjelenésének, kibontakozásának, majd pedig meg-
erősödésének	„természetes”,	éltető	közegét	alkotó	online	tér	humán	és	technikai	
dimenzióját egyaránt meghatározó szereppel ruházza fel (Beke–Samu 2018: 170; 
Szűts	2018:	24,	59).	 Ez	a	kommunikáció-	és	médiatudományi	 szempontokat	egy-
aránt integráló személetmódbeli kétosztatúság a digitális pedagógia elméletének 
megalkotásában	is	konstitutív	jelentőséggel	bír.	

A társadalom újra- és nem leiskolázása

Számos,	gyakran	egymással	ellentétes	törekvés	figyelhető	meg	a	jelen	oktatási	
irányzataiban. Amíg az egyik nagyobb központi kontrollra törekszik, és a tanárok 
és tanulók uniformizálásán keresztül véli elérni célját, addig a másik éppen fordítva, 
az	 iskola	 intézményének	 lebontására	fókuszál.	Néhány	szerző	azonban	a	szinergi-
ákat	emeli	ki	(Kővári	2020).	Szűts	Zoltán	megközelítése	 is	az	összhangra	fókuszál.	
Figyelembe	veszi	a	társadalomban	rejlő	különbségeket,	 lásd	például	a	digitális	be-
vándorló és digitális bennszülött ellentétpárt, vagy éppen a szakadékokat, lásd 
például az eszközökhöz való hozzáférés meglétét vagy hiányát. Szemléletmódjával 
nem arra törekszik, hogy leiskolázza a társadalmat, sokkal inkább újra szeretné 
azt iskolázni oly módon, hogy a társadalmi aktivitásra alapoz, és tudomásul veszi, 
a	társadalmi	felelősségvállalásnak	kell	aktívabban	megjelennie	oly	módon	 is,	hogy	
a	 digitális	 pedagógia	 környezetében	 az	 iskolának	 a	 szülőket	 is	 be	 kell	 vonnia	 a	
digitális	kompetenciák	elsajátításának	folyamatába.	A	digitális	pedagógia	a	szerző	
olvasatában	 tehát	 intenzív	 együttműködésre	 épül,	 melynek	 szereplői	 a	 tanár,	 a	
tanuló,	a	szülő	és	az	intézmény.

A	digitális	pedagógia	Szűts	Zoltán	által	diskurzusképző	célzattal	 (is)	művelt	el-
mélete magyarországi és nemzetközi viszonylatban egyaránt hiánypótló. A kötet 
nem csupán az eddigiek folyamán a szélesebb pedagógustársadalom által kipró-
bált és sikeresnek bizonyult, a szakirodalomban is tárgyalt jó gyakorlatokat veszi 
számba,	 tekinti	 át	 és	 összegzi,	 hanem	azok	 történeti	 és	 funkcionális	 előzménye-
ire is kitér. Ezáltal a felvonultatott elméleti és gyakorlati tudásanyagot hangsúlyos 
oktatásmódszertani dimenzióval bíró szintézisbe rendezi, mindeközben gazdag 
kultúr- és médiatörténeti, továbbá egyéb diszciplínák által szolgáltatott ismereteket 
mozgósít.	A	szerző	szerint	ugyanis	„az	infokommunikációs	technológia,	a	digitális	és	
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interaktív médiatartalmak és az online hálózatok környezetében zajló tanítás és ta-
nulás	akkor	lehet	eredményes,	ha	egységes	elméleti	kereten	alapul.”	(Szűts	2020:	35)

A	szerző	a	digitális	pedagógia	kifejezést	tág	értelemben	használja,	kifejezetten	
kiterjedt definíciós skálát fogva ezáltal át. Kiindulópontját a hagyományos jelenléti 
osztályteremben	zajló	oktatási	forma	képviseli,	amelyben	csupán	szégyenlősen	fel-
felbukkanó	szemléltető	eszközök	gyanánt	vannak	jelen	a	számítógépek,	 illetve	az	
egyéb	digitális	eszközök,	és	azok	nem	is	érintik	a	tanítás-tanulás	alapvető	rendjét,	
a könyvkultúra által megteremtett és kanonizált, vagyis normatív értékkel felruhá-
zott módszertanát. A digitális pedagógia meghatározási tartományának végpontját 
pedig	 a	 szuperpozícióban	 lévő	 tanár	 és	 osztályterem	 teljes	 mértékben	 virtuális,	
vagyis	 képernyők	 és	 virtuálisvalóság-megoldások	 által	 meghatározott	 közege	 és	
az ahhoz szorosan kapcsolódó innovatív módszertan képezi. Ez utóbb említett 
szélső,	illetve	előrehaladott	evolúciós	szakaszban	a	digitális	eszközök	által	lehetővé	
tett	 szemléltetésből	 immár	 oktatás-módszertani	 szemléletmód	 vált.	 A	 két	 szélső	
szakasz	 között	 pedig	 szinte	 számtalan	 átmeneti	 stáció	 fedezhető	 fel,	 a	 tanár	 és	
az osztályterem kiterjesztésének (virtualizációjának) fokát, továbbá az alkalmazott 
digitális eszközök és megoldások frekventáltságát, konstitutív szerepét, azoknak az 
oktatásmódszertant	meghatározó	fokozatait	és	kombinációit	véve	alapul.	A	szerző	
a régmúltban lejátszódott átalakulásokat tárgyalva azonban kategorikusan kijelen-
ti, hogy „bár az információelérés soha nem látott formáját tapasztalhatták meg a 
nyugati	 társadalmak	a	15.	század	második	 felétől,	a	hatékony	tanulást	a	kiterjesz-
tett	szerepekkel	rendelkező	tanár	»közbenjárása«	biztosította	és	fogja	biztosítani	a	
jövőben	is.”	(Szűts	2020:	153)

A digitális pedagógia paradigmájában új szerephez jutnak az egyének, illetve a 
nem	 hivatásos	 szerzők	 által	 létrehozott	 tartalmak	 is.	 Ilyen	módon	 nem	 csupán	 a	
kutatókat, de a társadalom nagy részét is bevonhatjuk a tudományos tartalmak 
létrehozásába vagy véleményezésébe, ami által a társadalmi aktivitás egy specifikus 
formája	lesz	megfigyelhető.	A	monográfia	az	elméletalkotás	során	részletekbe	me-
nően	 foglalkozik	 a	 saját	 készítésű	oktatóvideók,	 tantárgyi	 blogok,	 az	 augmentált	
és	 virtuális	 valóság,	 az	 online	 vitafórumok,	 csevegőprogramok,	 a	 valós	 idejű	 vi-
deókonferencia-rendszerek pedagógiai célzatú felhasználhatóságával, hatékony-
ságával. Hasonló kontextusban és alapossággal értekezik az online kollaborációs 
eszközökről,	a	digitális	történetmondásról,	a	gamifikációról,	a	podcastokról,	az	on-
line faliújságokról és feladatlapokról; de ír a mesterségesintelligencia-fejlesztések 
neveléstudományi implikációiról, továbbá olyan kurrens pedagógiai potenciált is 
magukban	hordozó	jelenségekről,	mint	amilyenek	például	a	mémek.	Azzal,	hogy	a	
mémek	a	közösségi	médiában	terjednek,	és	az	oktatás	fő	sodrába	emeljük	be	őket,	
ugyancsak	megfigyelhető	az	oktatás	demokratizálása.

A	monográfia	külön	értéke,	hogy	saját,	az	Eszterházy	Károly	Egyetemen	műkö-
dő	Digitális	Pedagógia	Kutatócsoport	és	a	Digitális	Pedagógia	Módszertani	Központ	
szervezésében 2020. április 28-a és május 10-e között lebonyolított, reprezentatív 
mintán végzett empirikus kutatásra támaszkodik. A kötet a Közös Európai Digitális 
Kompetencia	Keretrendszert	és	annak	előzményeit	is	ismerteti.	Ennek	a	keretrend-
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szernek	egyik	jellemzője,	hogy	a	társadalom	digitális	kompetenciáit	kívánja	felmér-
ni,	később	pedig	fejlesztési	javaslatokat	is	tenni	az	Európai	Unióban.

A monográfia aktualitását a pedagógiai gyakorlat elmúlt évtizedekben egyre 
kifejezettebb mértékben tapasztalható virtualizációja, a mindenkori tanárnak és 
osztályteremnek	az	online	 térben	 történő	kiterjesztése,	 továbbá	 természetesen	a	
2020-as koronavírus-járvány által szükségessé tett digitális távoktatási, majd pedig 
hibrid munkarend bevezetése adja.

Médiatudatosság

A kötet alapállása szerint a digitális eszközöket és megoldásokat csakis abban 
az esetben szükséges, illetve szabad alkalmazni a tanítási-tanulási folyamatban, ha 
azok	 bizonyíthatóan	 és	 lehetőség	 szerint	mérhetően	 sikeresebbé,	 hatékonyabbá,	
vagyis eredményesebbé vagy pedig gyorsabbá teszik a pedagógiai munkát. En-
nek oka abban gyökerezik, hogy „még az infokommunikációs forradalom közben 
vagyunk,	 a	 jelenben	 még	 nem	 tudjuk	 megmondani,	 hogy	 a	 képernyő,	 az	 adat-
bázisokba kihelyezett tudás, és ezen tudás a hypertextualitás szabályainak enge-
delmeskedő	 összelinkelése,	 illetve	 multimediális	 és	 interaktív	 környezetbe	 törté-
nő	helyezése	milyen	hatással	 lesz	az	emberi	kognícióra.”	 (Szűts	2020:	149)	Ennek	
megfelelően	 szakít	 a	 szerző	 azzal	 a	 szemléletmóddal,	 amely	 szerint	 „az	 új	 jelen-
ségeket	 feltétlenül	 ki	 kell	 próbálni”	 (Szűts	 2020:	 28),	 ehelyett	 azt	 állítja,	 hogy	 „a	
történeti	(funkcionális)	előzmények,	oktatáselmélet(ek)	és	kognitív	tényezőkre	fó-
kuszáló	mérlegelés	 az,	 amelynek	meg	 kell	 előznie	minden	 új	 eszköz,	 alkalmazás	
vagy platform kipróbálását az oktatási gyakorlatban, miközben folyamatosan szem 
előtt	 tartjuk	 a	 technológia	 használatának	 veszélyeit	 is,	 és	 figyeljük	–	 vagy	mérjük	
–		hatékonyságukat.”	(Szűts	2020:	29)

A médiatudatosság fogalma szorosan összekapcsolódik a civil társadalom-
mal,	hiszen	a	 jelen	egyik	 legnagyobb	kihívását	 jelentik	az	álhírek.	A	szerző	szerint	
amennyiben	a	digitális	pedagógia	módszertanának	alkalmazása	során	kellő	hang-
súlyt	fektetünk	a	médiatudatosságra	való	nevelésre,	a	tanulók	felnőtt	korban	nem	
csupán	 felelős	 tartalomfogyasztókká,	 de	 -létrehozókká	 is	 válhatnak.	 A	 törvényi	
szabályozás mellett így az edukáció is az álhírek visszaszorításának fontos ténye-
zője	lehet.

A	 szerző	 a	 digitális	 pedagógia	módszertani	 elemeinek,	 gyakorlati	megoldásai-
nak	bemutatása	közben	a	funkcionális-történeti	előzmények	szisztematikus	felku-
tatása	és	kontextualizációja	révén	 lehetőséget	teremt	arra,	hogy	 indokolt	esetek-

„A tudatos felhasználók a kommunikációs és médiaplatformo-
kat saját ismereteik gyarapítására, alkotói folyamataik során a flow-
élmény elérésére használják, míg a technológiát nem tudatosan 
használók	 elvesztik	 az	 időérzéküket,	 a	 technológia	 irányítja	 őket,	
a tartalmak csak a rövid távú memóriájukban maradnak meg, nem 
tárolják	őket,	és	így	stabil	tudást	sem	építenek	ki.”	

(Szűts	2020:	81)
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ben háttérbe szorítsa az egyes platformokkal, illetve applikációkkal a közbeszéd és 
nemritkán a tudományos diskurzus által is összekapcsolt forradalmi innovativitási 
elképzeléseket, a történeti gondolkodásban újabban meghonosodott fordulatokat 
(Kisantal 2009), illetve hogy azokat történeti beágyazottságaik kérlelhetetlen evo-
lúciós logikáját követve mutassa be.

Szűts	 a	 vázolt	 kritikai	 hozzáállás	 gyakorlásával	 a	 technooptimizmus	 és	 a	
technopesszimizmus,	illetve	az	ezen	szélsőséges	nézőpontok	által	közösen	osztott	
technikai	determinizmus	leselkedő	veszélyét	egyaránt	elkerüli.	A	digitáliseszköz-	és	
egyáltalán	a	technikahasználat	kapcsán	a	humán	ismeretátadásban	és	-megőrzés-
ben,	valamint	-rendszerezésben	megmutatkozó	pedagógiai	előnyökre,	hátrányokra	
és	 kockázati	 tényezőkre	 összpontosít,	 és	 a	 tudományos	 igényű,	 szakirodalomra	
és	 saját	 tapasztalatokra	 is	 támaszkodó	mérlegelés	 jelentőségét	 hangsúlyozza.	 Ily	
módon a tudatos eszközhasználat fontosságát kidomborítva sikeresen távol tart-
ja	 magától	 a	 technikai	 újításokkal	 gyakran	 összekapcsolódó,	 különböző	 előjelű	
ideológémákat.

A	szerző	elutasítja	a	 technikai	determinizmus	elvakult	 szemléletmódját,	annak	
lehetőségét	 azonban	 nem	 zárja	 ki,	 hogy	 „[a]mennyiben	 teljesülnek	 a	 szükséges	
feltételek,	 a	digitális	pedagógia	disruptív	 természeténél	 fogva	 az	 elkövetkező	év-
tizedekben nem csupán átalakítani, de hatékonyabbá is képes tenni a tanítási és 
tanulási	folyamatokat,	ami	minden	pedagógiai	fejlesztés	célja.”	(Szűts	2020:	175)	

A	 jövő	pedagógiai	kihívásai	közé	sorolja	az	algoritmusok	és	a	mesterséges	 in-
telligencia oktatási célú használatát. Komoly veszélyként jelöli meg azt a lehetséges 
fejlődési	irányt,	melyben	a	digitális	technológia	használata	az	iskolákban	is	a	megfi-
gyelést, vagy éppen az „eszköztelenek” kizárását szolgálná az oktatási folyamatból.

Tudatos felhasználók vs. sodródók

A	digitális	bennszülöttek	és	a	digitális	bevándorlók	fogalmi	jellegű	dichotómiáját	
Marc Prensky alkotta meg 2001-ben. A fogalompár azóta komoly sikert futott be, 
az	utóbbi	években	azonban	egyértelműen	meghaladottá	vált.	A	Szűts-monográfia	
szintén hivatkozik Prensky koncepciójára és a hozzá kapcsolódó, egyéb generá-
ciós különbségtételekre (Beke 2013), miután pedig kritika tárgyává teszi azokat, 
a tudatos felhasználók, illetve kormányzók és az igen gyakran addiktív cselekvési 
mintázatokat mutató sordódók ellentétpárját vezeti be a diskurzusba. A monográ-
fiában a digitális pedagógiával és eszközhasználattal kapcsolatosan leggyakrabban 
a	tudatos	jelző	fordul	elő,	a	tudatosság	elérését,	illetve	magasabb	szintre	való	eme-
lését szorgalmazva.

„A tudatos felhasználók – kormányzók – és a sodródók is 
ugyanabban	 a	 sebességkorban	 élnek.	 Az	 előbbiek	 érzékelik	 és	 ki-
használják a sebességet, az utóbbiakat pedig elragadja a sebesség.”

(Szűts	2020:	183)
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A tudatos felhasználók a digitális eszközöket és online szolgáltatásokat, appliká-
ciókat	és	platformokat	eredményességük	tekintetében,	hatékonyságnövelő	célzat-
tal és ami a legfontosabb: tudatosan veszik igénybe, míg a sodródók híján vannak 
a kritikai hozzáállásnak, mérlegelésnek, vagyis óvatlanok, és a digitális tartalmak 
’habzsolóivá’	válnak.	Ennek	oka	abban	keresendő,	hogy	„az	emberi	elme	a	konfor-
mitás	 elve	 alapján	könnyen	átadja	magát	 a	digitális	 eszközök	 által	 történő	vezér-
lésnek.”	(Szűts	2020:	174)	A	sodródók	a	közösségi	oldalak	time	line-jának	látszólag	
meditatív,	esetleg	informatív,	valójában	azonban	kényszeres,	üres	időtöltést	szolgá-
ló	végtelenített	görgetői.	„A	tudatos	felhasználók	például	az	online	környezetben	
a	saját	kialakított,	keretek	által	definiált	 rutinok	alapján	töltenek	 időt,	a	sodródók	
ezzel szemben a közösségi médiában és az online áruházakban a végtelen görge-
tés	–	infinite	feed	–	áldozataivá	válnak.”	(Szűts	2020:	182)

A	sodródó	felhasználók	az	alapvetően	pull	médiaként	szolgáló,	vagyis	szelektá-
lásra, egyéni tanulási/tájékozódási utak meglelésére alkalmas és valódi értékét eb-
ből	nyerő	internetet	és	főleg	a	még	inkább	participatív	médiaként	működő,	inter-	
és	egyben	proaktív	hozzáállást	kifejezetten	lehetővé	tevő	web	2.0.	alkalmazásait	a	
push, vagyis az elektronikus tömegmédia által kondicionált tartalomfogyasztási és 
eszközhasználati szokásokat, reflexeket alapul véve, atavisztikus módon alkalmaz-
zák. Figyelmen kívül hagyják az internet megjelenésével lezajlott paradigmaváltást, 
kommunikációs és médiaforradalmat.

A sodródó digitálistartalom-fogyasztók és eszközhasználók a tömegmédia sze-
lekciós	 elvek	 alkalmazását	 nem,	 illetve	 csak	 elhanyagolható	 mértékben	 lehetővé	
tevő	 logikáját	 működtetik	 az	 internet	 korában.	 Úgy	 tesznek,	 mintha	 a	 digitális-
online	 térben	elérhető	 tartalmakat	ugyanúgy	kellene	 fogyasztani/befogadni,	mint	
az sajnálatos módon szokás (volt), illetve többé-kevésbé bevett gyakorlatnak szá-
mított	a	rádió	és	a	televízió	érájában.	Miként	arról	már	korábban	szó	esett,	ők	„a	
végtelen	görgetés	gyermekei”	(Szűts	2020:	177).	Mivel	pedig,	mint	arra	Szűts	több	
alkalommal is rámutat, a generációs különbségtételek e tekintetben alaptalanná 
és	diszfunkcionálissá	váltak,	ők	egyúttal	a	végtelen	görgetés	felnőttjei.	A	tudatos,	
kritikai érzékkel, hozzáállással megáldott, illetve azt magukban kifejlesztett felhasz-
nálók immár mérlegelnek, és célirányosan választanak tartalmak, szolgáltatások 
és	 platformok	 közül.	 Ennek	megfelelően	 körükben	 ritkábban	 és	 egyben	 kevésbé	
kifejezett mértékben jelentkezik a (kulturális) fear of missing out (FoMo) és a digi-
tális	demencia	jelensége.	Ezek	olyan	problémák,	melyek	jelentős	kihívás	elé	állítják	
a	társadalmat.	Kérdés,	hogy	a	digitális	pedagógia,	amely	nap	mint	nap	a	képernyő	
elé ülteti a tanulókat, hogyan lesz képes megbirkózni ezekkel a kihívásokkal.

Szűts	 érvelése	 szerint	 a	 sodródó	 felhasználókból	 intézményes	 keretek	 közöt-
ti	 oktatás,	 legfőképpen	 digitáliskompetencia-fejlesztés,	 tágabb	 értelemben	 vett	
digitálisírástudás-tanítás révén tudatos felhasználók válhatnak. Esetükben ez min-
denképpen	elérendő	és	méltányos	célnak	számít.
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Összegzés

Szűts	 Zoltán	 2020-ban	 megjelent	 kötete	 az	 információs	 társadalomban	 ér-
vényesülő	 digitális	 pedagógia	 elméletét	 alkotja	 meg	 tudományos	 igényességgel,	
alapossággal,	 interdiszciplináris	 körültekintéssel	 és	 diskurzusképző	 szándékkal.	 A	
szerző	 különböző	 tudományterületek	 ismeretanyagát	 egyaránt	 mozgósítja,	 ezek	
közül	 a	 vizsgált	 témakör	 jellegzetességeinek	 megfelelően	 a	 neveléstudomány,	 a	
szociológia,	 továbbá	a	kommunikáció-	és	médiatudomány	bír	 kitüntetett	 jelentő-
séggel.	 A	 kötet	 azokra	 a	 pozitívumokra,	 előnyökre	 és	 negatívumokra,	 kockázati	
tényezőkre	 egyaránt	 felhívja	 a	 figyelmet,	 amelyek	 szükségszerűen	 összekapcso-
lódnak a digitális eszközöknek, platformoknak, illetve megoldásoknak az oktatási 
folyamatban	történő	alkalmazásával.	

A könyv a technooptimizmust és -pesszimizmust, illetve a technikai determiniz-
must egyaránt távol tartja magától, ily módon a kritikus hozzáállás és az empiri-
kus alapokon nyugvó, tudományos kutatási eredményeket/ismereteket figyelembe 
vevő	mérlegelés	és	a	médiatudatosság	jelentőségét	emeli	ki,	ami	nem	csupán	pe-
dagógiai, hanem egyben tágabb kontextusban is érvényes üzenettel bír.

Szűts	 Zoltán	monográfiáját	 –	 tudományos	 igényének	 és	 olvasmányszerűségé-
nek	 köszönhetően	 –	 a	 digitális	 pedagógia	 (elmélete)	 iránt	 érdeklődő	 kutatók,	 a	
felső-	és	a	közoktatás	különböző	szintjein	tevékenykedő	pedagógusok,	a	kommu-
nikáció-	és	a	médiatudomány	képviselői,	az	egyetemi	hallgatók,	továbbá	mindazok	
az	 érdeklődők	 is	 haszonnal	 forgathatják,	 akik	 a	 digitális	 távoktatás	 munkarendje	
során	 felmerülő	kérdéseikre	 szeretnének	választ	kapni,	 vagy	pedig	nehézségeikre	
megoldást találni.
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Kovács Teréz 
Az alföldi tanyák történetének áttekintése a csengődi tanyakutatás kapcsán

Tanulmányomban szakirodalom alapján felvázoltam az alföldi tanyák kialakulásának gaz-
daság-	és	településtörténet	okait.	Bemutattam	fejlődésüket	és	hanyatlásukat.	A	tanyák	
kialakulásának okaira több magyarázat is van, de abban egységes vélemény alakult ki, 
hogy	a	 tanya	az	Alföldön	vert	gyökeret	 és	 az	egész	ország	mezőgazdasági	 termelése	
és	a	mindenkori	agrárnépesség	megélhetése	szempontjából	rendkívüli	 jelentősége	volt	
minden egyes korban. 
A tanyakérdés sokszor vált az elmúlt kétszáz évben politikai kérdéssé. Minél jobban 
beavatkozott a politika a tanyakérdésbe, annál rosszabb lett a tanyasiak élete. A má-
sodik világháború után létrejött szovjet típusú gazdasági-társadalmi rendszer tagadta 
a	magántulajdont	és	felsőbbrendűnek	tartotta	a	közös	tulajdont	és	gazdálkodást,	amit	
különböző	eszközzel	 támogatott.	 Ezzel	összefüggésben	a	 tanyák	megszüntetését	 ren-
delte el. Egyrészt építési tilalmat rendelt el a tanyákon, másrészt a tanyasiak számára ta-
nyaközpontot, azaz egy új faluközpontot jelölt ki, és csak ott építhették fel a házaikat. A 
földmagántulajdon	megszüntetése	és	a	föld	kollektivizálása	megerősítette	a	tanyák	fel-
számolásának folyamatát. Mindez a tanyasi lakosság drasztikus csökkenéséhez vezetett: 
míg az 1910-es népszámlálás alkalmával  az alföldi lakosság egyharmada élt tanyákon, és 
ez az arány 1949-ig még növekedett is, 1990-ben azonban az alföldi lakosságnak már 
csak hat százaléka lakott tanyákon. 
A	rendszerváltás	után	a	tanyákat	érintő	társadalmi-gazdasági	folyamatok	az	újkapitalista	
rendszer logikája szerint alakultak. A nagyobb városok körül a tanyákat elérte a szub-
urbanizáció,	ezért	azok	a	 térségek	megújulhattak.	A	 tanya	mezőgazdasági	 szerepének	
csökkenése	felgyorsult,	de	még	mindig	ez	a	fő	funkciója.	
A	mai	Csengődön	élő	tanyasiakat	négy	társadalmi	csoportba	lehet	sorolni:	Az	első	cso-
portba	a	nyugdíjas	korú,	hagyományos	életmódot	folytató	tanyasi	lakosok	tartoznak,	ők,	
amit tudnak, azt megtermelnek maguknak. A második csoportba az aktív korú tanyasi 
lakosok	sorolhatók,	akik	vagy	egyéni	mezőgazdálkodást	folytatnak,	vagy	helyben,	illetve	
a környékbeli településeken dolgoznak. A harmadik csoportba a társadalmi perifériára 
szorultak	tartoznak.	Többnyire	városból	költöztek	a	tanyára	és	a	tanya	nem	az	ő	tulajdo-
nukban van, hanem szívességi lakók. Az alkoholizmus, a kábítószer-használat, de még a 
börtön sem ismeretlen ebben a körben. A negyedik társadalmi csoportot azok képezik, 
akiknek	ugyan	nem	a	csengődi	tanyák	egyikén	van	az	állandó	lakhelyük,	de	erősen	oda-
köti	őket	a	munkájuk	vagy	a	szabadidejük,	 illetve	a	kikapcsolódásuk.	Ezek	a	 társadalmi	
csoportok	szociokulturális	és	demográfiai	szempontból	heterogének,	de	összeköti	őket	
az,	 hogy	 nagyon	 szeretnek	 a	 tanyán	 élni.	A	 jövőben	 várhatóan	 azok	 száma	 fog	nőni,	
akik	a	tanyasi	életet	a	szabadság,	a	csend,	a	nyugalom,	a	 jó	 levegő	és	a	szép	táj	miatt	
választják. 
Kulcsszavak: Szórvány	települések,	alföldi	tanyák	kialakulása	és	hanyatlása,	mezőgaz-
dasági	termelés,	csengődi	társadalmi	csoportok.	
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Teréz Kovács 
Historical overview of scattered farmsteads on the Great Plain through 
researching saktered farms in Csengőd

This paper provides a historical and economical overview of the way in which scattered 
farmsteads in the Great Plain have evolved over time, from their rise to their decline. 
There are multiple explanations as to why they came to exist, but the wider literature 
agrees that they were common on the Great Plain and that they were played an impor-
tant role in the country’s food supply. The topic of scattered farmsteads have been often 
debated in politics during the past 200 years. More political involvement lead to worse 
outcomes for the people living on scattered farmsteads. After the Second Word War, 
the Soviet regime closed down scattered farmsteads, in line with the Socialist ideology 
which valued and supported a communal land ownership model over privately owned 
land. The regime limited opportunities for the construction of new buildings, created 
new town centres and nationalised the land. These lead to a sharp population decine 
at scattered farmsteads: the share of population living on the Great Plain in scattered 
farmsteads declined from around 30 percent in 1910 to 6 percent in 1990. 
After the regime change, scattered farmsteads were mainly effected by suburbanisa-
tion which lead to improvements around larger towns. Whilst scattered farmsteads are 
still important as farmlands, their role in agriculture continues to decline. People living in 
Csengod	can	be	categorised	in	four	social	groups.	The	first	group	are	retired	residents	
with	 a	 traditional	 lifestyle	who	are	partly	 self-sufficent.	 The	 second	group	consists	of	
economically active adults who are farmers or work locally. The third group consists of 
people on the periphery of society. They moved in from urban areas and do not own 
their farms. Alcoholism, drug use and crime are also prevalent in this group. The fourth 
group consists of people who stongly relate to Csengod but do not live their full time. 
They are a heterogeneous group in terms of their socio-economic and demographic 
backgrounds but they all enjoy spending time on scattered farmsteads. The number of 
people who live on farms for leasure will likely increase in the future.
Keywords: Scattered settlements, rise and decline of scattered farmsteads on the Great 
Plain, agriculture, social groups in Csengod.
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Zsarnóczky-Dulházi Fanni–Kopper Bence–Zsarnóczky Martin–Dávid Lóránt Dénes
Civil szervezetek egészségformáló hatása a közösségimédia-platformokon 
keresztül   

Az	egészségügyi	 ellátás	 az	 elmúlt	 évtizedekben	 jelentősen	 átstruktúrálódott,	mely	 két	
fő	momentumnak	 volt	 köszönhető.	Az	 egyik	 a	 civil	 egészségügyi	 szervezetek	megje-
lenése	az	állam	mellett,	a	másik	pedig	az	 internet	széles	körű	elterjedése.	A	COVID-19	
pandémia	is	jelentős	hatással	van	a	folyamatra,	hiszen	a	vírussal	kapcsolatos	betegellátás	
prioritást	 élvez,	 emiatt	más	 betegségekben	 szenvedő	 páciensek	 kiszorultak	 az	 ellátási	
körből.	 Éppen	ezért	az	online	orvosi	 rendelések	és	egyéb	egészségügyi	 szolgáltatások	
és	technológiák	felértékelődtek	a	társadalom	tagjai	számára.	Kutatásunkban	az	internet	
legnépszerűbb	platformját,	a	közösségi	média	–	mint	egészségügyi	technológia	–	befo-
lyását	tekintettük	át	nemzetközi	kutatások	alapján.	Megállapítottuk,	hogy	fő	előnyei	közé	
tartozik,	hogy	egyszerűen	kezelhető,	könnyen	kapcsolatba	kerülhetünk	más	felhaszná-
lókkal,	 a	 számunkra	 érdekes	 és	 hasznos	 tartalmak	 instant	 hozzáférhetőek.	 Azonban,	
mint	általában	mindennek,	árnyoldala	 is	van,	hiszen	bárki	válhat	tartalom-szerkesztővé,	
éppen	ezért	sokszor	találkozni	álhírekkel,	nem	ellenőrzött	vagy	félrevezető	információk-
kal.	Következtetéseink	szerint	ezért	rendkívüli	jelentőségű	az	egészségügyi	civil	szerveze-
tek	aktív	jelenléte	ezeken	a	platformokon	annak	érdekében,	hogy	üzeneteik	megfelelő	
mértékű	és	pozitív	társadalomformáló	hatása	érvényesülni	tudjon.
Kulcsszavak: Egészségfejlesztés, egészségügyi szociális média, online egészségügyi in-
formáció, civil szervezetek.
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Fanni Zsarnóczky-Dulházi–Bence Kopper–Martin Zsarnóczky–Lóránt Dénes Dávid
Health-forming impact of civil organizations on community media platforms 

Healthcare	 has	 undergone	 significant	 restructuring	 in	 recent	 decades,	 driven	 by	 two	
main moments. One is the emergence of civil health organizations alongside the state, 
and the other is the widespread use of the Internet. The COVID-19 pandemic also has a 
significant	impact	on	the	process,	as	patient	care	related	to	the	virus	is	a	priority,	resulting	
in patients with other diseases being excluded from care. This is why online medical or-
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ders and other health services and technologies have become more valuable to members 
of society. In our research, we reviewed the most popular platform of the Internet, the 
influence	of	social	media,	such	as	health	technology,	based	on	international	research.	We	
found	that	one	of	its	main	benefits	is	that	it	is	easy	to	use,	easy	to	connect	with	other	us-
ers, and content that is interesting and useful to us is instantly accessible. However, as with 
everything in general, it has its downsides, as anyone can become a content editor, which 
is	why	they	often	come	across	fake	news,	unverified	or	misleading	information.	We	con-
clude, therefore, that the active presence of health NGOs on these platforms is of para-
mount importance for their messages to have an adequate and positive societal impact.
Keywords: Health promotion, health social media, online health information, civil or-
ganizations.
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Bartal Anna Mária 
Régi reflexek és új kihívások? 
Az első Nemzeti Önkéntes Stratégián túl, a másodikon innen  

A	tanulmány	egyik	céljaként	az	első	Nemzeti	Önkéntes	Stratégia	 (2012–2020)	–	a	 tár-
sadalom,	az	önkéntesek	és	az	önkéntes	szektor	felé	megfogalmazott	–	fő	üzeneteinek	
elemzését	 és	 négy	 –	 statisztikai	 adatokkal	 is	mérhető	 –	 eredményességi	mutatójának	
vizsgálatát	végeztük	el.	 Eredményeink	szerint	a	 fő	üzenetek	adekvátak	voltak	és	meg-
felelően	 reagáltak	a	magyar	önkéntesség	korabeli	 helyzetére.	Ugyanakkor	a	 jelenre	ki-
ható problémaként mutatkozott meg a civil és önkéntes intézményrendszer szerveze-
ti és funkcionális elkülönülése, melyet a Stratégia nem szándékolt hatásaként tudtunk 
azonosítani. A négy eredményességi mutató vizsgálata csak részben igazolta vissza az 
önkéntesség extenzív fejlesztésének céljait, illetve a kiemelt célcsoportok esetében hoz-
závetőleges	teljesülésről	lehet	beszámolni.	További	célunk	volt,	hogy	megmutassuk	a	for-
mális önkéntesség strukturális változásait és az önkéntes tevékenység differenciálódását. 
A	formális	önkéntesek	korstruktúrája	megfiatalodott,	az	önkéntesek	közel	60	százaléka	
18–39 év közötti, de ez igen differenciált az egyes korcsoportokon belül. 
A szervezeti keretekben zajló önkéntes tevékenység igen differenciálttá vált, melyekre 
egy	új	 stratégiának	megfelelő	válaszokat	kell	 adnia	a	 szervezetek	számára:	úgy	mint	a	
professzionalizáció,	a	humánerőforrás	fejlesztés,	a	gazdasági	erő	erősítése.	Végezetül	a	
készülő,	új	Nemzeti	Önkéntes	Stratégia	 (2021–2030)	kihívásainak	tartjuk	a	hosszú	távú	
stratégia	differenciálását,	a	közérthető	üzenetek	megfogalmazását,	a	pandémia	hatását	
és	következményeit	az	önkéntes	szektorra,	annak	gazdasági	 jelentőségére,	valamint	az	
extenzív	fejlesztés	és	a	minőségi	megújulás	egyensúlyának	megtalálását.
Kulcsszavak: Nemzeti Önkéntes Stratégia (2012–2020), önkéntes szektor, önkéntesség, 
formális önkéntesség, extenzív fejlesztés, eredményességi mutatók.
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Anna Mária Bartal 
Old Reflexes and New Challenges: Beyond the first National Voluntary Strategy 
and before the advent of the second strategy 

The primary aim of this paper is to analyse the question that what messages have 
been	sent	by	the	first	National	Voluntary	Strategy-NVS	(2012–2020)	to	the	society,	the	
volunteers, and the voluntary sector, and to examine in detail those four performance 
indicators of the NVS, which can also be measured with statistical data. According to our 
results, the main messages were adequate and responded appropriately to the contem-
porary situation of the Hungarian volunteering. However, it is a problem which has its 
long-lasting effects also today that the civil and the voluntary institutional systems are 
separated	both	organisationally	and	functionally,	a	phenomenon	which	can	be	identified	
as an unintended consequence of the NVS. Moreover, the analysis of the performance 
indicators	only	partially	confirmed	the	goals	of	the	extensive	development	of	volunteer-
ing set by the NVS, and in case of the key target groups the performance indicators have 
shown	that	the	goals	of	the	NVS	were	fulfilled	only	to	a	limited	extent.	
As the second aim of this paper, we wanted to analyse the structural changes regarding 
formal volunteering and the differentiation of volunteering. We have found that the age 
structure of formal volunteers has rejuvenated considerably and today almost 60 per-
cent of the volunteers belong to the age group between 18 and 39 years. Similarly, our 
results show that volunteering within the framework of organisations has become very 
differentiated, hence, the new voluntary strategy must provide appropriate responses 
to the challenges faced the organisations, such as professionalisation, human resource 
development, and strengthening the economic capacity.
Finally, this paper takes a look at the future, and we identify very important challenges 
to	the	new	National	Voluntary	Strategy,	which	is	at	present	under	preparation,	first	and	
foremost the differentiation of the long-term strategy, the formulation of clear-cut and 
easy to understand messages, the impact and consequences of the pandemic on vol-
untary	sector	and	on	its	economic	significance	and	to	strike	the	right	balance	between	
extensive development and qualitative renewal. 
Keywords: National Voluntary Strategy (2012–2020), voluntary sector, volunteering, 
formal volunteering, extensive development, performance indicators.
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Elif Tugba Simsek 
Szövetkezeti fejlesztési politikák Magyarországon és Olaszországban
–Történelmi és összehasonlító elemzés

A	tanulmány	tárgya	a	magyar	és	az	olasz	szövetkezetek	fejlődésének	elemzése	az	adott	
országok	 szövetkezeti	 politikájának	 keretében.	Azonban,	 ha	 csak	 azokat	 a	 tényezőket	
vizsgáljuk	meg,	amelyek	a	szövetkezetek	fejlődését	a	szövetkezeti	politikák	szempontjá-
ból közelítik meg, nem látjuk a teljes képet. Így a dolgozat a magyar és olasz szövetkezeti 
politikákat	egyéni	történelmi	kontextusukban	vizsgálja.	Ezáltal	világosan	érthetővé	válik,	
hogy bár mindkét országban a szövetkezeteknek mély történelmi gyökereik vannak, a 
mai	helyzet	ebben	a	tekintetben	nagymértékben	eltérő.		
Kulcsszavak: Szövetkezetek, szövetkezeti politikák, politika-elemzés, munkavállalói fel-
vásárlás, Olaszország, Magyarország.
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Elif Tugba Simsek 
Cooperative Development Policies in Hungary and Italy 
– Historical and comparative analysis                

This paper analyses the cooperative development of Hungary and Italy within the frame-
work of the national cooperative policies of each country. However, addressing factors 
that	influence	the	development	of	cooperatives	only	from	the	point	of	cooperative	poli-
cies may prevent us from seeing the whole picture. Hence, this paper approaches the co-
operative policies of Hungary and Italy from their own unique historical contexts. Hereby, 
it will be clearly understood why the two countries, both with deep-rooted cooperative 
histories, are in very different positions today regarding the state of their cooperatives.
Keywords: Cooperatives, cooperative policies, policy analysis, worker buyouts, Italy, 
Hungary.
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Csikósné Maczó Edit–Rajcsányi-Molnár Mónika 
Roma tanulók helyzete és esélyei a felsőoktatásban 

A lemorzsolódás, vagyis a korai iskolaelhagyás problémájának kezelése az oktatáspolitika 
döntéshozói számára mind hazai, mind nemzetközi szinten régóta komoly kihívást jelent. 
A	jelenség	az	iskolafokok	mindegyikén	észlelhető,	és	hatványozottan	érinti	a	társadalom	
azon rétegeit, akik gazdaságilag és szociokulturálisan is hátrányban vannak a többséggel 
szemben. Magyarországon különösen igaz ez, ha a legnagyobb kisebbségi csoportra, a 
cigányságra gondolunk, hiszen esetükben a probléma gyökerei az alapfokú oktatásig 
nyúlnak	vissza.	Az	1990-es	évektől,	vagyis	a	rendszerváltástól	pozitív	tendencia	volt	meg-
figyelhető	az	alapfokú	végzettség	elérésében,	de	az	érettségi	és	a	diploma	megszerzésé-
ben számuk a nem cigány lakossághoz képest azóta is messze elmarad.
Jelen tanulmányban, a rendelkezésre álló szakirodalmak segítségével, sorra vesszük a 
tanulási kudarcuk hátterében álló okokat, és bemutatásra kerülnek azok a tanulmányi 
támogatások, melyek a cigány tanulók minél magasabb iskolai végzettségének meg-
szerzéséhez próbálnak segítséget nyújtani. Fontosnak tartottuk továbbá megvilágítani a 
nehézségeket,	amelyekkel	a	zártabb	közösségből	kikerülő,	de	magasabb	iskolai	végzett-
séget	megszerző	cigány	fiataloknak	kell	szembenézniük.
Kulcsszavak: Roma	 tanulók,	 lemorzsolódás,	 felsőoktatás,	 esélyegyenlőség,	 hátrányos	
helyzet.
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pasztalatokkal rendelkezik. Kutatói, oktatói és tanulmányi ösztöndíjak keretében rövidebb-hosszabb 
időt	töltött	az	Egyesült	Államokban,	Angliában,	Indiában,	Portugáliában	és	Tajvanon.
Email: molnarmo@uniduna.hu
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Edit Csikósné Maczó– Mónika Rajcsányi-Molnár 
Position and perspectives of Roma students in higher education

Addressing student drop-out or early school leaving has long been a major challenge 
for education policy makers at both national and international levels. This phenomenon 
affects all levels of education and has a profound impact on those classes of society that 
are economically and socio-culturally disadvantaged. This is particularly the case of the 
largest minority group in Hungary, the Roma, and its roots go back to primary educa-
tion. Since the 1990th, so from the change of the regime, a positive tendency could have 
been observed in the completion of primary education, but in secondary school gradu-
ation and in obtaining a higher education degree they are still far behind the non-Roma 
population. In the current study, we identify causes of their learning failures, and we also 
present a selection of study grants that are available to young Roma students and sup-
port	them	to	achieve	higher	levels	of	education.	We	also	highlight	the	difficulties	faced	
by those Roma youth, who have origins in traditional communities but obtain higher 
educational degrees. 
Keywords: Roma students, dropout, higher education, equal opportunity, disadvantage.

Edit Csikósné Maczó is an assistant professor at the Teacher Training Center of the University 
of Dunaújváros. She is a teacher of pedagogical subjects for students studying engineering master’s 
degree; in addition, she is a PhD-student at the ”Education and Society” Doctoral School of Education 
in	 the	University	 of	 Pécs.	 Her	 research	 areas	 are:	 the	 possibilities	 of	 applying	 gamification	 in	 higher	
education; the development of teachers’ ICT-competencies during out-of-classroom digital education.
Email address: csikosnemaczo.edit@uniduna.hu

Mónika Rajcsányi-Molnár is a habil. PhD in Business Administration, Vice-Rector of Academic 
and General Affairs at the University of Dunaújváros and lecturer at the Institute of Social Sciences. 
She is member of the Business Administration Committee’s Communication Management Working 
Committee at the Hungarian Academy of Sciences. She is supervisor at the Education and Society 
Doctoral School of Education at the University of Pécs. Her academic research work is related to the 
field	of	business	and	management,	focusing	on	organizational	and	leadership	development,	nonprofit	
management, modern educational material and technology developments. She has a wide range of 
international experience. She obtained various academic and research grants and spent longer periods 
in the United States, England, India, Portugal and Taiwan.
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Shidratul Moontaha Suha 
Korai házasság, szegénység és a gyermekszegénység közötti összefüggés, 
esetleges civil lehetőségek: Barishal (Bangladesh) példája

A	korai	házasság	elterjedt	és	komplex	bűncselekmény	Bangladeshben,	ami	1929	óta	tör-
vénybe ütközik. Az 1980-as évek óta a lányok a törvény szerint 18 éves kortól mehetnek 
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férjhez,	a	 férfiak	21	éves	kortól	házasodhatnak.	A	kormány	megfelelő	 intézkedéseinek	
és	a	végrehajtás	korlátozottságának	a	hiánya	azonban	 lehetővé	 teszi	 a	gyermekházas-
ságot. Tipikusan az történik, hogy a szegénység a családokat arra ösztönzi, hogy minél 
korábban	 férjhez	 adják	 a	 lányaikat,	 és	 ennek	 következtében	 a	 fiatal	 lányok	 elveszítik	
a gyermekkorukat. A kutatás azt célozza, hogy a korai házasság, a szegénység és a 
gyermekszegénység közötti oksági viszonyokra mutasson rá, Bangladesh Barishal kerület 
elsődleges	adatait	használva.	Könyvfejezetek,	újságcikkek	és	online	hozzáférhető	adatok,	
honlapok szolgáltak a kvalitatív kutatás hátteréül.
Eredményeink	rámutatnak,	hogy	a	megfelelő	ismeretek	hiánya,	párosulva	a	szegénység-
gel,	a	fő	oka	annak,	hogy	a	szülők	ezt	a	káros	döntést	hozzák.	Mindehhez	hozzájárulnak	
további	 tényezők,	mint	a	 társadalmi	presztízs,	 a	fiatal	 lányok	és	a	 család	becsületének	
megőrzése	 stb.	Mindez	 arra	 vezet,	 hogy	a	 lányok	 ciklikusan	 szegénységbe	esnek,	on-
nan kezdve, hogy elvesztik a gyermekkorukat. Következésképpen az Agenda 2030 és 
a	 nemzet	 fenntartható	 fejlődési	 céljainak	 elérése	 érdekében	 szükséges	 a	 fiatal	 lányok	
hatalommal való felruházása oktatással, és azzal, hogy olyan környezetet teremtünk a 
számukra,	amelyben	megkaphatják	a	fejlődésükhöz	szükséges	szeretetet,	gondoskodást	
és elismerést. 
Munkánk alapjául szolgál egy további kutatásnak, amely annak feltárását célozza meg, 
hogy	hol	vannak	a	civil	társadalom	beavatkozási	lehetőségei	a	serdülő	lányokat	és	elvett	
gyermekkorukat	érintő	társadalmi	változások	előidézésében.		
Kulcsszavak: Serdülő	 lányok,	 szegénység,	elszegényedés,	gyermekházasság,	elveszett	
gyermekkor.  

Shidratul Moontaha Suha (PhD) az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori kép-
zésének tudományos munkatársa. A Bangladesh University of Professionals (Daka) Fejlesztési tanulmá-
nyok tanszékének egyetemi adjunktusa.
Email: moontaha@caesar.elte.hu / smoontaha3@gmail.com

Shidratul Moontaha Suha 
Relationship among Early Marriage, Poverty & Pauperization of Childhood: Evi-
dence from Barishal Bangladesh. Possible civil solutions          

Early marriage is a comprehensive delinquency in Bangladesh. It is unlawful in Bangla-
desh since 1929. Since the 1980s, the minimum age of marriage has been set at 18 for 
women and 21 for men. Nevertheless, the absence of appropriate action by the govern-
ment and supervision by limited management accords child marriage. Typically, poverty 
in the families shoves them in the direction of marrying their girls at an early age which 
leads the young girls to lose their usual childhood experiences. With the objectives of 
finding	out	the	causal	relationship	between	early	marriage,	poverty	&	pauperization	of	
childhood, this research covers the broader Barishal district of Bangladesh for primary 
data. Theoretical linkage was based on book chapters, journal articles, online data from 
newspapers, and relevant websites to make a strong qualitative analysis of this research. 
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The	findings	of	this	study	conclude	that	 lack	of	proper	knowledge	along	with	poverty	
lead poor parents to make such a harmful decision. 
There are also some other relevant causes for early marriage in Bangladesh, e.g. social 
prestige, keeping honor of the young girls and family as well, etc. All these lead the girls 
cyclically to fall into poverty again which starts from stealing their beautiful childhood. 
Subsequently, to meet the agenda 2030 and sustainable future for the nation, it is a must 
to empower the young girls by educating them and providing them access to a playful 
environment to grow up by getting love, care, and having recognition in this tiny life. In 
this way, this exploration provides a starting point for assessing civil society’s contribu-
tions during this kind of social change among adolescent girls and stolen childhood.  
Keywords: Adolescent girl, poverty, pauperization, child marriage, lost childhood. 

Shidratul Moontaha Suha (PhD) research fellow, Doctoral School of Sociology, Faculty of Social 
Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary. She is an assistant professor, Department of 
Development Studies, Bangladesh University of Professionals (BUP), Dhaka, Bangladesh.
Email address: moontaha@caesar.elte.hu/smoontaha3@gmail.com

          
Kolozsvári Krisztina 
Gazdasági élet és foglalkozás-átörökítés Csengődön 

A	tanulmány	egy	olyan	kutatás	eredményéről	és	hátteréről	számol	be,	mely	2019	máju-
sában	valósult	meg	egy	szakmai	gyakorlat	keretében.	A	tanulmány	fő	célkitűzése,	hogy	
bemutassa	a	gazdasági	élet	változásait	Csengődön,	s	rávilágítson	a	gazdasági	foglalkozá-
sok	átörökítésének,	örökíthetőségének	egyes	aspektusaira,	a	gazdasági	szereplők	helyi	
társadalmat alakító szerepére.
Kulcsszavak:	Mezőgazdaság,	 foglalkozás-átörökítés,	 együttműködés,	munkamegosz-
tás, hagyomány, helyi társadalom.

Kolozsvári Krisztina a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Ka-
rának szociológia szakos hallgatója. 
Email: kolozs1993@gmail.com 

Krisztina Kolozsvári 
Economic life and occupation inheritance in Csengőd            

The study reports on the results and background of a research that took place in May 
2019 as part of an internship. The main objective of the study is to present the changes 
in	economic	life	in	Csengőd	and	to	highlight	some	aspects	of	the	inheritance	and	herit-
ability of economic occupations, the role of economic actors in shaping local society.
Keywords: Agriculture, occupation inheritance, cooperation, division of labor, tradition, 
local society.
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Krisztina Kolozsvári is a sociology student at the Faculty of Humanities and Social Sciences of 
the Pázmány Péter Catholic University.
Email address: kolozs1993@gmail.com
   
      
Beke Ottó 
Az oktatás jövője: felkészítés a digitális életre és munkára 
Recenzió Szűts Zoltán A digitális pedagógia elmélete (2020) című könyvéről 
(Budapest: Akadémiai Kiadó) 

Szűts	Zoltán	A	digitális	pedagógia	elmélete	című	monográfiája	az	Akadémiai	Kiadó	gon-
dozásában jelent meg 2020-ban. A kötet szemléletmódja kommunikáció- és médiatu-
dományi, továbbá neveléstudományi és szociológiai vonatkozásokat egyaránt magában 
foglal,	miközben	a	digitális	pedagógiát	tág	értelemben	határozza	meg.	Definíciója	a	tanár	
és	az	osztályterem	virtuális	térbe	történő	kiterjesztésére,	továbbá	az	alkalmazott	digitális	
eszközöknek	és	megoldásoknak	az	oktatás-módszertant	 is	 érintő	 szerepére	alapoz.	A	
digitális	platformoknak	és	applikációknak	a	pedagógiai	munkában	történő	alkalmazása	
szempontjából	 a	 tudatosság	 jelentőségét	 emeli	 ki.	 A	médiatudatosság	 fogalma	 pedig	
szorosan összekapcsolódik a civil társadalommal, hiszen napjaink egyik legnagyobb ki-
hívását	az	álhírek	jelentik.	A	kötet	szerzője	érvelésében	arra	törekszik,	hogy	az	egyének,	
vagyis	 a	 felhasználók,	 a	 civilek	 nézőpontjait	 érvényesítse.	Munkájának	 célja	 egy	 olyan	
szemléletmód kialakítása, melynek segítségével a tanárok és a nem professzionális ér-
deklődők	egyaránt	képesek	 legyenek	a	digitális	 technológia	oktatásban	 történő	önálló	
használatára.
Kulcsszavak: Szűts	Zoltán,	digitális	pedagógia,	média,	oktatás,	tudatosság.
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gyakat oktat. Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom tanszékén diplomázott, 
majd a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerzett tudományos fokoza-
tot.	A	szabadkai	Tanítóképző	Kar	kiadványaként	megjelenő	Módszertani	Közlöny	főszerkesztője.	Tagja	
többek	között	az	újvidéki	székhelyű	Vajdasági	Magyar	Felsőoktatási	Kollégiumnak	és	ezáltal	a	Vajdasági	
Magyar	Tudományos	Diákköri	Konferencia	szervező-	és	tudományos	bizottságának.	Kutatási	területei:	
másodlagos szóbeliség, digitális írásbeliség, vajdasági magyar irodalom.
Email: bekeotto1@gmail.com

Ottó Beke 
The future of education: preparing for digital life and work
Reflections on the book A digitális pedagógia elmélete (2020) by Zoltán Szűts 
  
The monography A digitális pedagógia elmélete (Theory of digital pedagogy) was pub-
lished	in	2020	by	Akadémiai	Kiadó.	The	author	offers	a	wide-ranging	definition	of	digital	
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pedagogy, touching on aspects of communication, media science, pedagogy, and sociol-
ogy. Digital pedagogy is seen as the expansion of the teacher and classroom into the 
digital space, incorporating the use of digital devices and solution in service of methodol-
ogy. The work highlights the importance of awareness when implementing digital plat-
forms and applications in education. The concept of media awareness is closely linked 
to civil society, especially since that one of the greatest challenges of our times are fake 
news. The author strives to validate the stand points of the individuals, i.e., the users, the 
civilians.	 Szűts	promotes	 the	development	of	a	digital	 attitude	which	will	 aid	 teachers	
and other professionals to successfully implement digital technologies in their education. 
Keywords:	Zoltán	Szűts,	digital	pedagogy,	media,	education,	awareness.
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„A tanyák sorsát a rendszerváltás után a piaci viszonyok határozták meg 
[…] Egyes tanyák új funkciókat vettek fel: üdülés és idegenforgalom, külföldiek 
és városi középosztály második otthona. A tanyasi társadalom sajátos demo-
gráfiai-szociális problémát is rejt magában: az ott élő lakosság nagy része ro-
hamosan elöregszik és tanyákon találnak menedéket egyes perifériára szorult 
csoportok is.” 

 
(Kovács Teréz)

„[…] az egészségügyi civil szervezetek aktív közösségi média jelenléte 
létfontosságú, hiszen a megbízható tartalmak elérése a betegségmegelőzés, 
egészségtámogatás és betegedukációs szempontból is kulcsfontosságú.” 

 
(Zsarnóczky-Dulházi Fanni–Kopper Bence–-Zsarnóczky Martin–Dávid Lóránt Dénes) 

„Az elmúlt nyolc év úgy múlt el a magyar önkéntesség történetében, hogy 
nem vált tisztázottá, mi az a szakmai minimum, amit egy önkéntes képzésének 
tartalmaznia kell. Továbbá nem váltak világosan definiálttá az önkéntes koor-
dinátorok és mentorok feladatai, kompetencia határai, és egyáltalán, hiányzik 
az a szakmai hálózat, amely hozzájárulna az önkéntesség módszertani fejlesz-
téséhez.”  

(Bartal Anna Mária)

„[…] cooperatives today occupy notably different positions in the social 
and economic life of Hungary and Italy although both countries have quite 
a wealth of cooperative experiences dating back decades. The comparative 
approach provides insight into the reasons for these differences by looking at 
the unique choices regarding policymaking in each country.”  

(Elif Tugba Simsek)

„A társadalom értelmiségi roma rétegének létszámbeli növelését számos 
állami, alapítványi és uniós program kívánja elősegíteni, melyek – ösztöndíjak 
keretében – elsősorban a hátrányos helyzetükből fakadó financiális nehézsége-
ket próbálják kompenzálni, ezzel párhuzamosan, mentorálás formájában, igye-
keznek szakmai támogatást nyújtani. A felsőoktatásba bekapcsolódó romáknak 
azonban olyan problémákkal is szembe kell nézniük, amelyek az értelmiségi 
háttérrel nem rendelkező, tradicionális közösségeikből fakadó származásukból 
és eltérő családi értékrendjeikből erednek.”  

(Csikósné Maczó Edit–Rajcsányi-Molnár Mónika)


