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1. Bevezetés
Az információs forradalom eredményeként a 21. században a globális
információs társadalom létrehozása előfeltétele annak, hogy Magyarország
megőrizze gazdasági versenyképességét, növelje állampolgárai életminőségét,
fenntartsa, és tovább fejlessze kultúráját, annak érdekében, hogy helyi adottságaink,
hagyományaink ne váljanak martalékává a globalizáció homogenizáló
tendenciáinak, hanem a jövő Európáját meghatározó innovatív folyamatok alkotó
elemeként éljenek tovább.
A jövő mindenek előtt az új technológiák alkalmazásának függvénye. Tehát
tervezhető. Az emberiség történetének talán az első olyan korszakát éljük, ahol a
jelen eredményei és tapasztalatai alapján a jövő kiszámítható, tudatosan építhető és
alakítható.
Felmerül a kérdés: mire számíthatunk, milyen előnyöket és milyen
veszélyeket rejt magában az információs kor?
Mint minden radikális és mélyreható változás az emberiség történelemben,
az információs forradalom is számos bizonytalansággal és kockázattal jár együtt.
Ezek mérséklése, a lehetőségek valóságos előnyökké alakítása csak akkor
lehetséges, ha a fejlesztéseket egy átgondolt, világosan meghatározott jövőkép
mentén, rendszerszerűen felépített stratégia alapján valósítjuk meg. A „rendszer”
fogalma az intelligens területfejlesztésben elveszíti korábbi merevségét. Nem
univerzális, sztereotípiaszerűen alkalmazandó és alkalmazható módszert és
struktúrát jelent, hanem a települések és településcsoportok egyedi adottságaira,
lehetőségeire, a térségben élő emberek életmódjának, hagyományainak, s nem
utolsó sorban a jövővel szemben támasztott igényeinek függvényében kialakított
fejlesztési módszer. Célja minden esetben a helyi erőforrások lehető
leghatékonyabb mozgósítása a közösség által meghatározott, elfogadott jövőkép
megvalósítása érdekében. A stratégia sikerének kulcsa a gazdaság, a társadalom és
a közszféra egyetértése és partneri együttműködése.
Az informatika és a vele együtt járó szolgáltatások nem csak a mindennapok
megszervezését könnyítik meg, számtalan bosszúságtól és időfecsérléstől
szabadítva meg bennünket, de új vállalkozási lehetőségeket, s ez által új
munkahelyek teremtését teszi lehetővé. Az információt létrehozó és közvetítő
szolgáltatások az „Új gazdaság” legfontosabb húzóágazatává válnak. Az „olcsón
többet” jelszava helyet, a 21. század az „olcsón jobbat” gondolata mentén
szerveződik.
A „jobb” viszont mindenki számára mást jelent. Az új korszak
szolgáltatásait, csakis abban az esetben érezhetjük jobbnak, ha azok rugalmasan
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idomulnak egyéni elvárásainkhoz, sajátos igényeinkhez. S ez az a pont, amely
alapvetően befolyásolja és módosítja a közösségről, a társadalomról alkotott
korábbi nézeteinket. Míg a jóléti állam alapfelfogása a többség gondolatára épült –
„ami jó a közösségnek, jó az egyénnek is” -, addig az új korszak abból a
felfogásból indul ki, hogy „ami jó az egyénnek, jó a közösségnek”. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a társadalomfejlesztés középpontjában a mindenki
számára elérhető és szabadon alkalmazható, az egyéni igényeket, életutakat
kiszolgálni képes intelligens infrastruktúrák (közművek), szerveződési formák és
szolgáltatások állnak.
Az információs korban a tudás iránti növekvő gazdasági igény az oktatás, a
tanulás és általában a kultúra társadalmi és gazdasági felértékelődését vonja maga
után (innováció, oktatási ipar, egész életen át tartó tanulás) jelentősen növelve a
társadalmi esélyegyenlőséget. Az információs sztráda végtelen terében azonban
mindenki elfér. Méltán várhatjuk el tehát, hogy a jövőben ne mi, emberek
alkalmazkodjunk a technika vívmányaihoz, hanem a kínált szolgáltatásokon
keresztül végre azok támogassák, erősítsék, segítsék életünket, növeljék a
társadalom minden tagjának a boldoguláshoz, a megélhetéshez, a tudáshoz, a
pihenéshez és szórakozáshoz, s nem utolsó sorban az egészségesebb, emberibb
környezet megteremtéséhez való hozzáférés esélyét.
Az információs kor által kikényszerített életmódváltozás átalakítja közvetlen
környezetünkkel szemben fennálló igényeinket is. A fiatalok körében már jól
érzékelhető az egészséges és esztétikailag is vonzó környezet iránti igény. De
megváltoztathatatlanul jelen van a mozgás (mobilitás), a sebesség, a világ iránti
nyitottság és kitárulkozás igénye is. Melyik irány fog győzni, melyik jelenség válik
jellemzővé az információs korban? - teszik sokan fel a kérdést. Erre a kérdésre ad
választ a hagyományos területfejlesztési koncepcióktól eltérő, az információs kor
kihívásait épp úgy szem előtt tartó, mint a hagyományokat tisztelő és azokat az
innováció forrásainak tekintő intelligens térségfejlesztés. A Sárvíz kistérség
intelligens fejlesztési stratégiája abból az alapkoncepcióból indul ki, hogy a térség
jövője a múlt értékeinek és az új korszak kihívásaira egyedi módon választ adó
fejlesztések harmonikus ötvöződésében keresendő.
dr. Ugrin Emese
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2. A DOKUMENTUM CÉLJA
2.1.A dokumentum célja
A Sárvíz kistérség intelligens stratégiai-operatív programja annak érdekében
készül, hogy a modern infokommunikációs rendszerek kiépítésével, az új technikai
és technológiai eszközök használatának elterjesztésével növelni lehessen a
kistérségben a gazdasági-, kulturális-, politikai- és civil szférák hatékonyságát és
eredményességét.
Az intézkedések megvalósításával elérhetővé válnak olyan információs
rendszerek és hálózatok, melyek lehetővé teszik az Európai Unió rendszereinek,
programjainak megismerését és adaptálását.
Kiemelten fontos cél a közigazgatás információinak hozzáférhetővé tétele az
informatika (különösen az Internet) segítségével is és olyan nyílt rendszerek
kialakítása, melyek által ezek az információk a lakosság széles rétege számára nem
csupán hozzáférhetővé válnak, hanem az önkormányzatok által nyújtott
szolgáltatások beiktatásával (Intranet), megvalósulhat a szolgáltató állam
programja (e-közigazgatás).
Ezek a lehetőségek felvetik azt a kérdést, hogy a Sárvíz kistérség a következő
hét-tíz évben milyen irányban fejlődjön?

2.2.A dokumentum tartalma
◊ A stratégiai terv rögzíti a Sárvíz kistérség fejlesztési stratégiájának
alapelveit, a kistérség közép és hosszú távú fejlesztési célkitűzéseit és az ehhez
kapcsolódó stratégiai, valamint konkrét célokat.
◊ Meghatározza a kistérség fejlesztési politikájának beavatkozási területeit
(prioritásokat) és az egyes prioritásokhoz tartozó konkrét intézkedéseket.
A stratégiai terv több célt szolgál:
• A kistérség „intelligens térségi” fejlesztési stratégiájának
meghatározása a tervezési időszakra, különös tekintettel a tágabb
régióra (Fejér megye, Közép-dunántúli régió) vonatkozó korábbi
fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célokra;

8

• Az Európai Unió regionális fejlesztési és programozási logikájának
és technikájának adaptálása;
• A csatlakozás után a régióba, illetve kistérségeibe érkező Európai
Uniós támogatások felhasználási rendszerének előkészítése;
• A specifikus adottságok között kiemelten kezelendő az a tény, hogy
a Sárvíz kistérség alapvetően funkcionális kistérség, amely önkéntes
alapon szervezetbe tömörült települési önkormányzatok szövetsége. A
települések Statisztikai beosztásukat tekintve más-más kistérséghez
tartoznak.
A stratégiai terv eredményeként egy olyan átfogó gazdasági-társadalmiszellemi vízió első megfogalmazása, amely már 2002 és 2006 között is konkrét
megvalósítási forgatókönyveket ajánl.
A stratégiai terv javaslatokat tesz a kistérség fejlesztési stratégiájának
beavatkozási területeire és az egyes beavatkozási területekhez tartozó
intézkedésekre is. A dokumentumnak tehát egyszerre kell megfelelnie a megyei,
regionális, az Európai Uniós fejlesztési forrásokat biztosító tárcák érdekeinek és
kívánalmainak.

2.3.A stratégia metodikája
A stratégiai terv az Európai Unió regionális programozásának logikájához
közelítve, tartalmában a fejlesztési lehetőségek megteremtésére helyezi a
hangsúlyt. Elsősorban a fejlesztési irányok meghatározását, az egyes fejlesztési
irányok helyi, illetve regionális súlyának megjelölését vállalja fel.
Szerencsés állapot, hogy a stratégiai program megalkotásának munkája a
hazai regionális tervezés azon fázisában kezdődhet meg, amikor már lehetőség
nyílik – még ha nem is teljes körben – a különböző területi szintek fejlesztési
stratégiáinak figyelembevételével a többirányú összhang megteremtésére is. A
stratégia kidolgozásakor ezért – a kialakult gyakorlati tapasztalatok mellett –
kiemelt figyelmet szenteltünk:
• A fő támogatást nyújtó uniós strukturális alapok igényeire és ajánlásaira,
az Európai Unió Regionális Fejlesztési Terveire, valamint az Információs
Társadalom programokban megfogalmazott tartalmi elvárásokra;
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• Az eEurope, az eEurope+ és az e-Magyarország programjaira, a
kormányzat MITS stratégiájára, valamint a Nemzeti Fejlesztési Tervre;
• A területfejlesztési koncepciók, programok valamint a területrendezési
tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet
stratégiai programok tartalmára vonatkozó előírásaira;
• A kormányzati programokban (Országos Területfejlesztési Koncepció,
Nemzeti Fejlesztési Terv, stb.) megfogalmazott követelményekre, s
azoknak a Sárvíz kistérségre vonatkoztatott feladataira;
• Az Intelligens Fejér Megye Stratégiai és Operatív Programjára
(Stratégiakutató Intézet Kht. 2001), valamint a kistérség informatikai
fejlesztésében központi szerepet játszó Aba nagyközség intelligens
fejlesztési terveire (Aba Intelligens várossá válásának Stratégiája és
Operatív programja, Stratégiakutató Intézet Kht. 2002). Az említett
dokumentumok közvetlen hatással bírnak a Sárvíz kistérség fejlődésére.
Ezért ezeket a stratégiai tervezés szerves részének tekintjük.
• A Magyarországon eddig elkészült stratégiai dokumentumok felépítésére;
az országos, a közép-dunántúli, illetve a fejér megyei koncepciók
legfontosabb közös és eltérő elemeire, valamint a régióban eddig
elkészült kistérségi koncepciókra;
A stratégiai program középtávra, konkrétan a 2002 és 2006 közötti időszakra
készül. Ez az időszak megfelel az Európai Unió Strukturális Alapok felhasználására
vonatkozó következő tervezési periódusának, valamint az előcsatlakozási alapok
ütemezésének.
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3. Információs társadalom - Innováció – Tudásalapú
gazdaság
Az ezredforduló globalizálódó gazdasága gyorsan és gyökeresen változik, a
világgazdaság az ipari társadalomból egy új, tudásalapú gazdaság felé tart. Az új
korszak fontos jellemzője az információ és tudás szabad létrehozásán,
forgalmazásán, hozzáférésén és felhasználásán alapszik. E forradalmi változás
jelentőségét az emberiség történetében végbement mezőgazdasági és ipari
forradalmakhoz szokták hasonlítani, a kialakuló új társadalmat pedig attól függően,
hogy annak mely aspektusáról beszélünk innovációs társadalomnak, információs
társadalomnak, vagy tudástársadalomnak (kognitív) nevezzük. Az elnevezések
sokszínűsége arra utal, hogy a változások az élet minden területét érintik, s oly
mélyrehatóak, hogy ma már egy új civilizációs korszak, az információs kor
kialakulásáról kell beszélnünk.

3.1.A fejlődéstől a fenntartható fejlődésig
3.1.1.Tarthatatlan fejlődés
Az elmúlt két évtized legnagyobb problémáját a fogyasztás robbanásszerű
növekedése okozta, s okozza még ma is, ami a nyersanyagforrások gyors
kimerüléséhez és a környezet drasztikus elszennyeződéséhez vezetett. Ebben a
fogyasztásban az élelmiszerek már csak kicsiny hányadot képviselnek, ami azt
jelenti, hogy a növekvő igények hajtóereje már nem a létfenntartás, hanem a
gazdasági tevékenység a maga korszerűtlen pazarló szervezettségében, az
alkalmazott technológiák, a megváltozott, a szükségleteket háttérbe szorító
társadalmi presztízsre épülő túlfogyasztás „ideológiájának” elterjedése a fejlett
ipari világban.
Bár a legnagyobb veszély a környezetszennyezésben mutatkozik, az okozók
között az említett elemek mindegyike közrejátszik, még ha jelenlétük földrajzi
helyzettől, gazdasági fejlettségtől függően más-más súllyal nyom is a latba. A
környezet egyensúlyának megbomlása már-már mindennapi életünket
veszélyezteti. Ki gondolná, hogy ma átlagosan ötszáz olyan kémiai anyag található
az emberi szervezetben, amely a század elején még nem volt ott (az allergiás
megbetegedések sokasodása, immunrendszer gyengülése). A másik óriási veszély,
az édesvíz mennyiségének radikális csökkenése.1 Fogyatkozóban van a biológiai
1

A csökkenés oly radikális, hogy sok tudós úgy véli, hogy a 21. század nagy háborúit nem az olajért, hanem az
édesvizekért fogják vívni.
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sokféleség. Az erdők kiirtása nem csak a fajok kihalásához, hanem a fotoszintézis
elmaradásához is vezet, amelynek révén csökken a levegő oxigén tartalma…
A környezeti szennyezéshez mérhető veszélyt jelentenek a társadalmi
problémák: növekszik az anyagi javak elosztásában, a tanulási lehetőségekben, az
egészségi állapotban, az emberi élet elérhető időtartamában megmutatkozó
különbségek.2 A 20. Század urbanizációs robbanását, ma a városok spontán
kiürülése váltotta fel, s ez sem megy problémák nélkül. Miközben a belvárosok
kiürülnek, a lakosság tömegével telepszik le a városokat körülölelő agglomerációs
övezetekben. Az urbanizációval együtt járó igényeket és szükségleteket egy olyan
területre exportálják, amelynek infrastrukturális adottságai, természeti adottságai
nem alkalmasak az új igények befogadására: csatornázás hiányában a vízbázis
elszennyeződik, a hulladékgazdálkodás fokozott gonddá vált, a városok által
nyújtott munkahelyek elérése okán növekszik a forgalom, a levegő szennyezettebbé
válik, megjelennek a zajártalommal együtt járó problémák. A természeti környezet
kárára pedig új úthálózatokat kell építeni. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel is,
hogy a csökkenő lakosság ellenére a városok légszennyezettsége tovább növekszik:
az oxigén utánpótlását biztosító „légifolyosók” lezárulnak, miközben a beáramló
forgalom növekszik. A növekvő környezeti megterhelés következtében. Nem
beszélve arról, hogy a tömeges kiáramlás felkészületlenül érte a településeket.
Miután az igényeket az emberek vágyai és nem szükségleteik határozzák
meg, a fogyasztással együtt járó társadalmi problémák sajátosan új vonása az
eladósodás kérdésköre, amely az egyes embereket épp úgy érinti, mint az
államokat. Sajátosan új jelenség, hogy a lakossági hitelfelvételek „fogyasztáshoz
kötöttek”: a bankok, pénzintézetek felé a közüzemi számlák és telefonszámlák
igazolják a fogyasztói hitelképességet. A fogyasztás tehát nem a társadalmi
esélyegyenlőséghez vezet mint azt a 60-as 70-es években gondolták, hanem éppen
a társadalmi nivellációt erősíti.
Az emberi igények hierarchiája
(Abraham MASLOW szerint)
Fizikai igény: élelem, ivóvíz
Biztonsági igény: lakóhely, munkahely, egészség, közbiztonság
Közösségi igény: elfogadottság, szeretetvágy,
Igény a megbecsülésre: önbizalom a saját képességek és a közösség ítélete alapján,
Önkifejezés: mindenki azzal kereshesse meg a kenyerét, amihez a legjobban ért, és
amiben a legnagyobb örömét leli.

2

Budapest gazdag negyedeiben élők várható életkora, például, 10 évvel haladja meg a város szegényebb
kerületeiben élőkét.
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A gondok harmadik csoportját a gazdaság működésével kapcsolatos
„fogyasztás” alkotja. A hagyományos ipar a természeti források
kimeríthetetlenségének, a nyersanyag szabad átalakíthatóságának, a környezet
tetszés szerinti terhelhetőségének elvei alapján működik. Az alapanyagok és a
gyártott termékek szállításának, a hulladéktermelésnek egyetlen korlátja a termelés
hatékonysága és a versenyképesség, nem pedig az erőforrásokkal való ésszerű
gazdálkodás.
Energia - Nyersanyag

Nyersanyag
felhasználás
Hulladék/
Környezetterhelés

Nyersanyag
feldolgozás

Szállítás

Hulladék/
Környezetterhelés

Fogyasztás

Hulladék/
Hulladék/
Környezetterhelés Környezetterhelés

1. Ábra Energia és nyersanyag hasznosítás a hagyományos iparban (Forrás: Náray-Szabó Gábor)

3.1.2.Fenntartható fejlődés
A természeti források kiapadásának veszélyére és a fogyasztás robbanásszerű
növekedésére épülő gazdasági fejlődés veszélyeire már a Római Klub felhívta a
figyelmet: a jelen generációk igényeit úgy kell kielégíteni, hogy ezzel ne
veszélyeztessük a következő generációk életlehetőségeit (G.H.Bruntland).
1. A termelést a jövőben úgy kell megtervezni, hogy az, hasonlatosan a
természetben kialakult fokozatos alkalmazkodási folyamatokhoz, zárt körű
folyamatot képezzen. Másként fogalmazva: a nyersanyag átalakítása, szállítása,
felhasználása és megsemmisítése során a legkevesebb újra nem hasznosítható
hulladék keletkezzen (ipari metabolizmus).
2. A termelésben a fizikai nyersanyag csökkentésére kell törekedni. A
feldolgozás során a hozzáadott érték, a szellemi javak jelentőségére kell a
hangsúlyt fektetni, pl. szoftver.
3. A dematerializált gazdaságban nő a szolgáltatások szerepe, a
számítógépes alkalmazásoknak köszönhetően lehetőség nyílik az anyag- és
energiafelhasználás optimalizálására (intelligens eszközök).
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4. A rendelkezésre álló energia és nyersanyagforrások jobb kihasználása
érdekében cél kihasználásuk hatásfokának növelése (miniatürizálás, megújuló
energiaforrások kihasználása, szükségletekhez igazított felhasználói takarékosság)
A bajok orvoslását több síkon, komplex megoldásokkal lehet megoldani
1. Az anyagi javak fogyasztásának mérséklésével
2. Környezetkímélő technológiák alkalmazásával

A fogyasztás ésszerűbb útra terelésében fontos szerepe van a kultúrának és az
abból táplálkozó társadalmi mintáknak. Az intelligens fejlesztés nem másra
törekszik, mint a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, kulturális feltételeinek
megteremtésére.
Fokozatos
változás

Energia - Nyersanyag
Nyersanyag
felhasználás

Nyersanyag
feldolgozás

Szállítás

Fogyasztás

Nyersanyagok
visszanyerése
Hulladék/
Környezeti terhelés
A környezet helyreállítása által csökkentett termelés
2. Ábra A tudásalapú gazdaság energia és nyersanyag felhasználásának
modellje (Forrás: Náray-Szabó Gábor)

3.2.Az információs társadalom értelmezése
Az „információs társadalom” terminológia olyan társadalmi, gazdasági és
kulturális fejlődési formára vonatkozik, ahol az információ megszerzése, tárolása,
feldolgozása, kiértékelése, továbbítása, elosztása és terjesztése mellett az új
információk, tudások, létrehozása, „termelése” központi szerepet játszik a
gazdasági tevékenységben.
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Az információs társadalom fokozott mértékben használja fel a digitális
információs hálózatot. Az információs technológia ma még elsősorban műszaki
meghatározottsága akkor válik társadalmi tényezővé, amikor az új technikai
berendezések, informatikai rendszerek új munkamegosztási struktúrát, új
életmódformákat hoznak létre, megváltoztatják a társadalmi, gazdasági
döntéshozatali mechanizmusokat és a döntések visszacsatolását. A technikai és
technológiai változások tehát önmagukban véve még messze nem jelentenek
korszakváltást.
A technológia társadalomra gyakorolt hatása az eszközök elterjedésének
gyorsaságával kimutatható:
50 millió felhasználó eléréséhez szükséges idő a világon
Telefon
Rádió
PC
Televízió
Internet

74 év
38 év
16 év
13 év
4 év
3. Ábra

A jövő mindenek előtt az új technológiák alkalmazásának függvénye. Tehát
tervezhető. Az emberiség történetének talán az első olyan korszakát éljük, ahol a
jelen eredményei és tapasztalatai alapján a jövő kiszámítható, tudatosan építhető és
alakítható.

3.3.A változások új dimenziói
Az informatika és a vele együtt járó szolgáltatások nem csak a mindennapok
megszervezését könnyítik meg, számtalan bosszúságtól és időfecsérléstől
szabadítva meg bennünket, de új vállalkozási lehetőségeket, s ez által új
munkahelyek teremtését teszi lehetővé. Az információt létrehozó és közvetítő
szolgáltatások az „Új gazdaság” legfontosabb húzóágazatává válnak. Az „olcsón
többet” jelszava helyet, a 21. század az „olcsón jobbat” gondolata mentén
szerveződik.
A „jobb” viszont mindenki számára mást jelent. Az új korszak
szolgáltatásait, csakis abban az esetben érezhetjük jobbnak, ha azok rugalmasan
idomulnak egyéni elvárásainkhoz, sajátos igényeinkhez. S ez az a pont, amely
alapvetően befolyásolja és módosítja a közösségről, a társadalomról alkotott
korábbi nézeteinket. Míg a jóléti állam alapfelfogása a többség gondolatára épült –
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„ami jó a közösségnek, jó az egyénnek is” -, addig az új korszak abból a
felfogásból indul ki, hogy „ami jó az egyénnek, jó a közösségnek”. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a társadalomfejlesztés középpontjában a mindenki
számára elérhető és szabadon alkalmazható, az egyéni igényeket, életutakat
kiszolgálni képes intelligens infrastruktúrák (közművek), szerveződési formák és
szolgáltatások állnak.

3.3.1.A gazdasági élet
A gazdasági életet továbbra is a termelékenység és a versenyképesség
határozza meg, de ezek az irányító folyamatok alapvető változáson esnek át. A
termelékenységet az újítás és a megújulás (innováció) belső forrásainak
kiszélesítése, a versenyképességet pedig a rugalmasság, a változásokhoz való
alkalmazkodás képessége határozza meg. Az új termelési funkció megteremtésében
az informatika, mint a gyorsaság letéteményese és a kultúra, mint innovációs
kapacitás alapvető feltételek.
A globálissá váló „információs piacon” közvetlen kapcsolatok jönnek létre a
gazdasági élet szereplői között, lehetővé téve a termék- és a technológiafejlesztői
tevékenység (innováció), valamint a termelés hatékonyabb megszervezését is
(virtuális vállalatok, távmunka, elektronikus kereskedelem, stb.). Az elektronikus
gazdaság térnyerését a fejlett világban gyakran illetik „Új Gazdaság” („New
Economy”) névvel is.
3.3.1.1.Az innováció
A 21. század a tudásalapú gazdaság évszázada lesz, s ez egyszerre azt is
jelenti, hogy a világ, s vele együtt Magyarország is új kihívások előtt áll. Mára már
világossá vált, hogy az új korszakban, csak azok az országok, régiók és kistérségek
lehetnek gazdaságilag versenyképesek, amelyek termelési szerkezetüket a magas
színvonalú szellemi hozzáadott értéket megtestesítő termékek és szolgáltatások
előállítására koncentrálva alakítják át.3
A társadalmi újítások jelentőségének felismerése a figyelmet az innovációs
magatartás fontosságára irányította. Innovációs magatartás alatt a céltudatos
lehetőségkeresést, a szervezeten belüli és kívüli alapfolyamatok állandó nyomon
követését értjük, ami nem kizárólag magának a terméknek, szolgáltatásnak a
kifejlesztésére irányul, hanem magába foglalhatja a technológiák módosítását, a
3

A modern gazdaságok fejlődési üteme és versenyképessége jelentős mértékben az emberi tényezőktől függ –
állapította meg a 80-as évek közepén Drucker. Az USA gazdasági helyzetét elemezve a szerző rámutat arra, hogy a
„vállalkozói” gazdaság kifejlődését nem a technológiai, hanem olyan társadalmi újításoknak köszönheti, amelyek
elsősorban a kis- és középvállalkozásokban megjelenő, a vezetéshez, mint „új technológiához” kapcsolódnak.
P.Drucker: Innováció és vállalkozás, Park Kiadó, 1993
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szervezeti átalakítást, vagy bármilyen más területekre kiterjedő korszerűsítést. A
végcél minden esetben a „fogyasztók” igényeinek magasabb színvonalú kielégítése,
illetve az új iránti igények felkeltése mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók
részéről. Egy ország, régió, kistérség vagy egy település esetében mindez az ott
élők életminőségének folyamatos javításában jelenik meg.
Mára már világszerte konszenzus alakult ki a tekintetben is, hogy egy ország
jövőjének és fejlődésének három fontos, stratégiai jelentőségű területe van: az
oktatás, az egészségügy és az innováció. Míg az első két terület az emberek
szellemi és fizikai jólétét biztosítva a megújulásra alkalmas munkaképesség
feltételrendszerét teremtik meg, addig az innováció nem más, mint e képességnek a
gazdasági és társadalmi életben való objektiválódása és hasznosulása.
Objektiválódás és hasznosulás, egymástól elválaszthatatlan fogalmak az
innováció szempontjából. Egyszerre utalnak arra, hogy az innováció egy olyan
interaktív folyamat, amelynek során a tudás egy ötletből, egy információból
táplálkozva útjára indul és bonyolult folyamatokat alkotó állomásokat érintve a
piacon értékesíthető termékké (késztermék, technológia) válik; ugyanakkor e
folyamat során újabb ismeretek, tudások jönnek létre, amelyek újabb innovációkat
generálnak. Az innováció hasznosulása minden esetben két- vagy többirányú:
°
Gazdasági értelemben a piac igényeinek és követelményeinek
megfelelően, mind anyagi, mind pedig szellemi értelemben értékesül;
° Társadalmi értelemben pedig növeli a lakosság munkaképességének
megújulását, életminőségének, társadalmi és gazdasági közérzetének
javulását.
A folyamat azonban fordítva is igaz. Minél megfelelőbb társadalmi és
infrastrukturális körülmények között él az ember, tudását annál hatékonyabban és
eredményesebben tudja hasznosítani. Az innovációs kényszer nem egyszerűen
közelebb hozta egymáshoz, hanem szerves egészbe forrasztotta a gazdaságot és a
szociális szférát. Nem véletlen, hogy ma már társadalomgazdaságról beszélünk.
Egy olyan egységről, amelyben az egészség, a tanulás, az általános műveltség, a
természeti környezet, a család, a civil társadalom, a szabadidő stb. olyan tényezők,
amelyek meghatározzák az adott térség, ország gazdasági színvonalát.
3.3.1.2.Innovációs miliő
Területfejlesztési szempontból a fejlődést az adott térség innovációs miliője
(innovációs környezet) határozza meg. Rechnitzer János értelmezésében azoknak a
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termelési, gazdasági kapcsolatoknak a csoportját tekinthetjük innovációs miliőnek,
amelyek egységességet alakítanak ki a termelési rendszerben a gazdasági szereplők
között és a termelési kultúrában.4 Ezek a kapcsolatok egy kollektív tanulási
folyamat eredményeként hozzájárulnak az innovációs folyamatok terjesztéséhez,
csökkentik a piaci kapcsolatok bizonytalanságait, egyúttal növelik a szervezetek és
a területi gazdaság egészének versenyképességét.
Az innovációs miliőhöz mindezek mellett hozzátartoznak azok a helyi
sajátosságok is, amelyek a kultúrában, a társadalmi kapcsolatokban, az
intézményrendszerben vannak jelen, s amelyek elősegíthetik az újdonságok
kialakítását vagy megtelepedését és elterjesztését.
3.3.1.3.Innovációs képesség
Egy ország, egy régió, egy kistérség gazdasági versenyképességét, fejlődését
az innovációs potenciál, vagyis az a képesség határozza meg, amellyel az új
technika és technológia kifejlesztésére, illetve azok adaptálására képes, valamint az
a struktúra, mely a szellemi (tudományos és szakmai) eredmények gazdasági
eszközzé formálásában szerepet játszik.
Az innovációs potenciál az objektív és szubjektív erőforrások együttese.
Olyan erőforrásoké, amelyek lehetnek
• Korlátosak: vagyis egy körülhatárolható mozgástéren belül helyezkednek
el, mint pl. az innovációs célra felszabadítható vállalkozói tőke, a K+Fráfordítás nagysága és hatékonysága, az innováció kedvező társadalmi
megítélése és támogatottsága, az innovatív magatartás, az innovatív
szervezetek sokasága, a felhalmozott innovációs tudás, az innovációs
értékek folyamatos beépülése a társadalmi létbe stb.
• Tartós feltételek: a népesség iskolázottságát; a rendelkezésre álló
innovációs tudás mennyiségét, minőségét és hozzáférhetőségét; az
innovációs minták adaptálásához szükséges feltételek (pl. az innovációt
támogató jogi, finanszírozási eszközök) meglétét.
Az innovációs potenciál egy (politikai, társadalmi, gazdasági) szervezet
esetében sem szűkül le csupán az innovatív magatartásra, az innovatív képességek
és törekvések egységére. Ezen a szinten is meghatározóak a szervezet humán és
anyagi erőforrásai, az egyéni és a szervezeti adottságok, illetve az, hogy e tényezők
milyen hányada mobilizálható azonnal vagy hosszú távon az innováció érdekében.
4

Rechnitzer János: Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító innovációk, 1993; Pálmai Zoltán: www. inco. hu
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Az innováció anyagi erőforrásai viszonylag könnyen meghatározhatóak
(eszközök, anyagok, technológiák, termékek, pénzügyi források stb.). Az emberi
erőforrásokkal kapcsolatban azonban hangsúlyozni kell, hogy az csak részben
jelenti az egyéni képességeket. Legalább ilyen fontos az egyéni képességek
szervezeti allokációja, vagyis az, hogy az egyéni képességek a szervezet, a
közösség céljainak, feladatainak és belső struktúrájának megfelelően
hasznosuljanak.

3.3.2.A tartalom-, avagy tudásfejlesztés
3.3.2.1.A tudás gazdasági szerepe
Az „Új gazdaságban” az innováció tudástermelés. A tudástermelés
legfontosabb egységei az alapkutatással és az alkalmazott kutatással foglalkozó
intézmények az egyetemek és a K + F intézetek. A hatékonyság érdekében, a
korábbról ismert vállalati kutatóbázisok helyét az átjárható tudástevékenység váltja
fel, amely hálószerű kapcsolódási lehetőségeivel nemcsak az együttműködések
végtelen lehetőségét nyitja meg a tudást termelők és felhasználók között, hanem tág
teret enged a tudás áramlását segítő közvetítő intézményeknek is.
Az információs korban a tudás iránti növekvő gazdasági igény az oktatás, a
tanulás és általában a kultúra társadalmi és gazdasági felértékelődését vonja
maga után (innováció, oktatási ipar, egész életen át tartó tanulás) jelentősen
növelve a társadalmi esélyegyenlőséget. Az információs sztráda végtelen terében
azonban mindenki elfér. Méltán várhatjuk el, tehát, hogy a jövőben ne mi, emberek
alkalmazkodjunk a technika vívmányaihoz, hanem a kínált szolgáltatásokon
keresztül végre azok támogassák, erősítsék, segítsék életünket, növeljék a
társadalom minden tagjának a boldoguláshoz, a megélhetéshez, a tudáshoz, a
pihenéshez és szórakozáshoz, s nem utolsó sorban az egészségesebb, emberibb
környezet megteremtéséhez való hozzáférés esélyét.
A különböző információforrások (könyvtárak, múzeumok, képtárak,
zenetárak, filmtárak, sajtótermékek, adatbázisok, stb.) anyagainak számítógéphálózaton keresztül való „olvashatósága” a művelődés, tanulás és szórakozás soha
nem látott távlatait nyithatja meg; az új tudások digitalizálását és
hozzáférhetőségének megteremtését.
3.3.2.2.A munka és a tanulás integrációja
A változás állandósulása nemcsak a stabil iparágaknak, hanem a gazdasági
élet egészének fragmentálódásához vezetett. A munkaerőpiacot minden téren a
mobilitás és a változásokhoz való gyors alkalmazkodás képessége határozza meg. A
19

versenyképességet a felhalmozott és folyamatosan bővített tudás adja. Ebből
következően az újgazdaságban a tanulás nem egyszeri, egész életre szóló esemény,
hanem egy egész életen át tartó folyamat.
Az oktatás és felnőtt képzés nemcsak a társadalmi egyenlőtlenségeket
kiegyensúlyozó és az esélyegyenlőséget leginkább biztosító alapvető fontosságú
szociális feladattá vált, hanem az oktatásnak a tudásáramlásban betöltött szerepe
okán, maga is része lett az innovációs folyamatnak.
Az újgazdaságban alapvetően változik meg az ember munkához való
viszonya. Az új tudások, ismeretek megszerzése nem előfeltétele, hanem része a
munkának. A kutatások arra figyelmeztetnek bennünket, hogy egy ember életében
legalább 3-4, de a következő évtizedben már 5-7 alkalommal kell korábbi
ismereteit megújítani, szakmai pályáját módosítani. Ez csak abban az esetben
lehetséges, ha hagyományos, stabilitásra építő jóléti intézményrendszerünket is az
állandóan változó világ követelményeinek megfelelően alakítjuk át.
3.3.2.3.Multidimenzionalitás
Az innováció interakció is. Miközben alkalmazkodik a piaci és társadalmi
környezethez, át is alakítja azokat, s ez által koevolúciós folyamatokat indíthat be.
Ezek a folyamatok azonban épp úgy lehetnek negatívak (destruktívak), mint
pozitívak.
Az innováció tehát „multidimenzionális jelenség”. Nemcsak a gazdasági,
műszaki tevékenység jellemzője, hanem az új iránti fogékonyság, az új érték
létrehozása. Általánosságban mindenfajta emberi tevékenységhez kapcsolódik, ily
módon a gazdaság és a társadalom minden szférájában megjelenhet.
Az innováció egyszerre jelenti a gazdasági, politikai, kulturális szféra megújulását
és az azokat átható képességtermelő és képesség felhasználó gyakorlatot, amely
aztán valamilyen új vagy megújított produktumban ölt testet.

3.3.3.Államigazgatás és önkormányzás
Az új technológiák lehetővé teszik a kormányzati munka jobb szervezését, a
nemzeti vagyon, illetve az azt reprezentáló adatok eredményesebb és hatékonyabb
felhasználását, a jobb ügyintézést, az állampolgárok jobb tájékoztatását és a
demokrácia tisztább gyakorlását, az e-önkormányzás és az e-közigazgatás
programját.
20

Az Európai Unióban hamarosan megkezdődik az elektronikus döntéshozás:
a bizottsági üléseket videó-konferenciákon folytatják, rövid időn belül pedig sor
kerülhet az elektronikus országgyűlési vagy/és önkormányzati választások
rendszerének elterjesztésére. Az igazi áttörés azonban az lesz, ha a polgárok az
állami, regionális vagy önkormányzati döntések előkészítésében, meghozatalában
közvetlenül részt vehetnek. A közvetett viszony többsége fokozatosan közvetlenné
és sokrétűbbé válik.
A közvetlen demokrácia kialakítására az elmúlt évtizedben már világszerte
történtek kísérletek (pl. Porto Allegre, Brazília) és az ENSZ is zászlajára tűzte
széleskörű elfogadtatását. Az eddig alkalmazott rendszerek azonban inkább
nevezhetők a nyilvánosság kiszélesítésének, mint a közvetlen demokrácia valódi
megteremtésének. A participatív vagy részvételi demokrácia, amely a polgári
akaratok integrálását jelenti a döntéshozatalban és a végrehajtás ellenőrzésében
csak a digitális technológiák elterjedésével valósítható meg. Eredménye pedig
várhatóan az lesz, hogy a döntések legitimebbek lehetnek és visszaállhat a helyi
politika és a társadalom között a bizalmi kapcsolat.
Az információs társadalom megvalósulása nem csupán a technikai feltételek
– infokommunikációs infrastruktúra kialakításáról és az eszközök használatának
széleskörű ismeretérből áll. Miként a korszak megnevezése is utal rá, itt elsősorban
és mindenek előtt egy olyan társadalomépítésről, építkezésről van szó, amelynek
célja a technika nyújtotta lehetőségek felhasználásával a társadalom tagjainak
lehető legszélesebb körben történő bevonása egyéni és közösségi sorsuk közvetlen
alakításába. A megvalósult információs társadalom – elméletileg - a közösség
minden tagjának tevékeny és alkotó részvételére számít, és arra törekszik, hogy e
részvételhez a maximális esélyegyenlőséget biztosítsa. Ez egyben azt is jelenti,
hogy az információs társadalom gyakorlata a közösséget alkotó egyének fejlett
felelősségvállalására és szociálisérzékenységére, a közösséget összetartó
szolidaritásra számít.

3.3.4.Az ember mindennapi élete
Az információs kor által kikényszerített életmódváltozás átalakítja közvetlen
környezetünkkel szemben fennálló igényeinket is. A fiatalok körében már jól
érzékelhető az egészséges és esztétikailag is vonzó környezet iránti igény. De
megváltoztathatatlanul jelen van a mozgás (mobilitás), a sebesség, a világ iránti
nyitottság és kitárulkozás igénye is. Az elektronizált háztartáson, ügyintézésen,
munkavégzésen keresztül az emberek napi tevékenységük egyre nagyobb részét
tudják kommunikációs terminál (telefon, televízió, számítógép) segítségével
elvégezni és egyre több időt is töltenek ezen eszközök társaságában, hiszen a valós
világ egyre nagyobb részének létezik informatikai leírása a hálózaton; majd
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kialakul az e-háztartások, a digitális családi házak, sőt a családi
tartalomszolgáltatások rendszere. Az a vízió, amelyet az információs kor kínál fel,
előrevetíti szűkebb környezetünk – település, város – fontosságának növekedését
mindennapi életünkben.
Felmerül a kérdés: mire számíthatunk, milyen előnyöket és milyen
veszélyeket rejt magában az információs kor?
Az információs korban az emberek többsége várhatóan olyan intelligens
településeken fog élni, amelyeknek a nagysebességű multimédia-hálózat lesz az
egyik legfontosabb közműve. A számítógépek és a világháló azonban kizökkentette
az embert passzivitásából. Az információs sztrádán száguldva már nem csak nézői,
hanem cselekvő részesei, alakítói lehetünk a világ eseményeinek. Magunk
fedezhetjük fel az önmagunk által érdekesnek vélt, és nem a tévé csatornák által
felkínált világokat; távoli országokkal, népekkel, emberekkel teremthetünk
kapcsolatot és kereshetünk választ kérdéseinkre. Az információs sztráda végtelen
útjai mindenki előtt tértől és időtől függetlenül nyitva állnak. Ma már nem
egyszerűen a külvilág kopogtat ajtónkon, hanem kívánságunk szerint magunk
fedezhetjük fel és formálhatjuk a világot. Az emberi cselekvés területe kitágult.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy globalizálódott.
Mindez azt is jelenti, hogy az ember felelőssége megnövekedett önmagával,
környezetével és bizonyos értelemben az emberiség egészével szemben. Az
információs sztrádán bekövetkező „karambolok”, a tudatlanságból vagy ismeretek
hiányából fakadó „közlekedési szabályok áthágása”, a felelőtlen döntések emberek
százezreit, millióit sodorhatja veszélybe. Az információs kor a passzív szabadság
élvezetét a cselekvő szabadság felelősségére váltja fel.
Ez korábbi gondolkodásmódunktól merőben eltérő ismereteket, új
szemléletet, s bizonyos értelemben, egy új életforma kialakítását követeli meg
tőlünk. Mindezért cserébe az új korszak több szabadidőt, korlátlan tájékozódási és
kapcsolatteremtési lehetőséget ígér a világban, kényelmesebb, bizonyos értelemben
nyugodtabb, egészségesebb és biztonságosabb életet a mindennapokban. De ez az
ígéret csak úgy válik valóra, ha pontosan meghatározott céljaink vannak. Ha
tisztában vagyunk önnön értékeinkkel, képességeinkkel, és mindazon
lehetőségekkel, nem egyszer veszélyekkel, amelyek szűkebb és tágabb
környezetünkből leselkednek reánk.

3.3.5.A térszerkezet
A globalizáció egy olyan folyamat, amely térben teljességében átfogja, és
tartalmában átalakítja az emberiség, a társadalom, a gazdaság fogalmát. A
szabályozás új technikáját/technológiáját az információra alapozza: a korábbi
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lokális szabályozás helyére egyrészt egy sokrétegű térkoordinációt, másrészt egy
sokpólusú gazdasági, politikai, kulturális, informatikai rendszert összehangoltan
működtető szabályozórendszert állít. Ebből fakad a globalizáció lényegi jellemzője,
nevezetesen a folyamatba való bekapcsolódás kényszere.
Ugyanakkor a globalizáció differenciált eszközrendszert feltételez a
különböző tér-dimenziókban. A globalizáció tehát oly módon homogenizál, hogy
egyben lehetővé teszi, sőt kikényszeríti a globális követelmények differenciált
megvalósulását. Másként fogalmazva, miközben az információs társadalom
kialakulása globális jelenség, megvalósítása csak a helyi társadalmi, gazdasági és
kulturális viszonyoknak megfelelően, differenciáltan történhet meg. A
regionalizációt tehát akár a globalitás egyik megnyilvánulási módjának, vagy
következményének is tekinthetjük. A globalizálódás mellett, mintegy annak
ellenhatásaként pedig felértékelődik a lokalitás.
3.3.5.1.A lokalitás növekvő szerepe
A globalitás korában a régiók hierarchikus kiépülésének lehetünk szemtanúi.
A globális szerveződésben az Európai kontinens egyszerre tekinthető a világ egyik
nagyrégiójának, miközben maga is kisebb régiókra tagolódik. Az új európai
térszerkezetben kialakult eurorégiók mögött új típusú intézményrendszer áll. A
lokalitás fejlesztése lényegében önvédelem is a globalitással szemben. - Lokális
világon a régiók, megyék, kistérségek és települések világát értjük. A régiók – kis
és nagy, kontinentális és országon belüli – jövőjét a globalizáció folyamata
határozza meg, ugyanakkor szerepe közvetítő jellegű is, hiszen a régiót alkotó
települések, kistérségek, városok és megyék a regionális intézményrendszeren
keresztül kapcsolódnak a globális világhoz.
A régiók közötti hierarchia, és azok belső tagolódása - kistérségek,
települések, városok, megyék - merőben új kapcsolatrendszerre, a közös érdekeken
nyugvó partnerségre épül. A szubszidiaritás elve alapján működő partnerség abból
a megfontolásból indul ki, hogy minden egyes területi szint rendelkezik külön
érdekkel, s ennek tekintetbe vételével szuverén módon dönt az alulról jövő
kezdeményezések befogadásáról és támogatásáról, vagy esetleges elutasításáról.
Miként a megye nem csupán a kistérségek, úgy a régió sem egyszerűen csak a
megyék összessége, hanem önálló érdekekkel bíró entitás.
3.3.5.2.Autonóm területi érdek
A globalizáció korában a településeknek, kistérségeknek is szembe kell
nézniük azzal a ténnyel, hogy a világtól elzárt települések kora lejárt. Többé már
nem telephelyek vagy szolgáltatók, amelyeket az állam központi forrásokból tart
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fenn, hanem aktív részesei a globális folyamatoknak. Ezért elengedhetetlen az
autonóm területi érdekek markáns megfogalmazása és érvényesítése.
Az infokommunikációs technika széleskörű elterjedésének eredményeként
sokrétű kapcsolatrendszerek alakulnak ki, amely szükségszerűvé teszi, hogy a piaci
szereplők fizikailag egyre táguló körben tevékenykedjenek, egészen a globális piac
szintjéig. Ha figyelembe vesszük, hogy a multinacionális vállalatok, az
infokommunikációs technika adta lehetőségeket kihasználva, ma már a
legeldugottabb településekre is eljutnak termékeikkel közvetlen versenyre késztetve
a helyi termelőket és szolgáltatókat, érthetővé válik, hogy a versenyképesség
kérdése miért került a lokális érdekek középpontjába. A korábban közvetett,
értéknövekedési formában (a makrogazdaság leképezéséből fakadó központilag
irányított és finanszírozott fejlesztések) jelentkező területi érdek a globalizáció
korában közvetlenné vált.
Az a tény, hogy a lokalitás kapcsolata közvetlenné vált a gazdaság globális
szintjével, a területi érdek autonóm lokális érdekként fogalmazódik meg. A
kistérségek, települések, de még a régiók adottságai is sajátosak, s többnyire
eltérnek a makrogazdaság egészét jellemző feltételrendszertől. A térségi
specifikumnak köszönhetően az autonóm területi érdek több vonatkozásban is
megfogalmazódik:
1. A gazdaság szintjén: létrejöjjön a helyi gazdaság fejlődő képessége
- Területileg meghatározott gazdasági tér létrehozása (a
gazdaság kötődése és idomulása a helyi adottságokhoz);
- Területi munkamegosztás és kapcsolatrendszer kialakulása
(regionális gazdaság és piaci viszonyok kialakulása);
- A térség gazdasága közvetítő nélkül önállóan legyen képes
kapcsolódni a régió, az ország vagy az európai gazdasághoz;
- Kiegyensúlyozott területi önfejlődés képessége, ami azt jelenti, hogy
a folyamatos piaci alkalmazkodás, szerkezetváltások válságok nélkül
menjenek végbe (komplex és diverzifikált gazdasági bázis kialakulása,
amely a flexibilitás biztonságát adja az adott térségnek).
- A térség specifikus adottságainak gazdasági hasznosítása, piaci
tényezővé válása
- Kompakt területi gazdaság kialakítása (klaszter- és hálózatépítés,
logisztikai zóna kialakítása, tercierizáció, közlekedési folyosók,
innováció orientált fejlesztések, humán erőforrás kezelése, információs

24

társadalomépítés stb.).5 Itt a területi érdekelem az ágazati és a területi
irányítás viszonyában jelenik meg.
2. A foglalkoztatás szintjén: a helyi erőforrások teljes körű és hatékony
hasznosítása az életkörülmények fejlődése érdekében
- A térség lakosságának hatékony foglalkoztatása;
- A közösségi és egyéni jövedelemforrások gyarapodása;
3. A szolgáltatások szintjén: a lakosság életminőségét, egészségi, szociális és
kulturális ellátottságának biztosítása, az életkörülmények fejlesztése a térség
népességmegtartó erejének növelése érdekében
- A térség infrastruktúrájának kiépítése, különös tekintettel a
kommunális szolgáltatásokra, a kommunikációra, az egészségügyi és
szociális hálózatokra;
- Oktatási intézmények fejlesztése;
- Természeti környezet megóvása, környezetbarát technológiák
meghonosítása;
Az autonóm területi érdek markáns megjelenése ugyanakkor azt is jelenti,
hogy a települések (és kistérségek) globális vagy állami alávetettsége,
kiszolgáltatottsága jelentős mértékben enyhül, relatív önállósága javul, amennyiben
saját helyzetük és a kor kihívásai alapján képesek megfogalmazni saját
stratégiájukat, a regionális térben megtalálják konkrét funkcionális lehetőségeiket
és önálló fejlődési pályán indulnak el.

ÉRDEK

+

+KÖRNYEZET

STRATÉGIA
→

4. Ábra: Egyszerűsített stratégia-modell

3.3.5.3.Területfejlesztési innováció
Az információs társadalomban az innováció fogalma tovább bővül. Szoros
összefüggésben a gazdasági és a műszaki innovációval egyre több szó esik például
a tudás-innovációról. Az intelligens térségfejlesztési stratégiák pedig itthon is
5

A kompakt területi gazdaság kialakítása a hazai területfejlesztési stratégiákban még alig, vagy egyáltalán nem
érvényesített elem. Az Európai Unió területfejlesztési politikája és programjai viszont a fenti elemekre, mint
alapfeltételekre épít. Ld. Korompai A. regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása, in. Regionális Tudományi
Tanulmányok, 1995; Hrubi L. Területi gazdaságfejlesztés MTA RKK DTI www.itcb.hu; Lengyel I. – Deák Sz. A
magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben.
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ismertté tették a területfejlesztési innovációt, amely nem elszigetelt, önmagában
létező innovációs terület, hanem maga is szorosan kapcsolódik a technológiai,
gazdasági és társadalmi innovációhoz. Az Európai Unió dokumentumai az új
korszakot nem egyszer információs és innovációs társadalomként jelölik meg utalva
arra, hogy az innováció messze kinőtte hagyományos kereteit és a korszak egyik
vezető fogalmává és stratégiai eszközévé vált.
Az információs társadalom korszakában a régiók, megyék és kistérségek
nemcsak általában kötődnek a globalizációhoz és a globalizáció diktálta új
szerepkörökhöz, hanem tudatosan keresik meg azokat az intelligens,
tudásgazdasági és innovációs mozgásformákat, amelyek segítségével újra
versenyképessé válhatnak, és esélyt teremthetnek életminőségük javítására. A
megváltozott, immáron globálissá vált térszerkezetben a kistérségek számára új
lehetőségek nyílnak meg. Jövőjük nagymértékben a belső erőforrások céltudatos
kiaknázásától és az innovációs képességüktől – a térségben rejlő innovációs
potenciáltól – függ.

3.4.Digitális szakadék
A fejlődést vagy elmaradottságot az információs korban a digitalizáció
mértéke és társadalmi beágyazottsága, az információs írásbeliség penetrációja és a
tudás birtoklása határozza meg. A információs technológia alkalmazásában fejlett
és alulfejlett országok, régiók, települések és az egyes emberek közötti távolságot
nevezzük digitális szakadéknak.
A digitális szakadék annak mértékét fejezi ki, hogy az eltérő társadalmi-gazdasági
szintek, adottságok mentén mekkora távolság alakul ki az egyének, háztartások, a
piaci szereplők, a földrajzi területek között, különös tekintettel arra, hogy milyen
lehetőségek vannak az információs és kommunikációs technológiai eszközök (IKT)
elérése és az Internet minél szélesebb körű alkalmazásainak használatában.
(OECD. 2001)

Az egyre mélyülő digitális szakadékot globális szinten jól mutatja például,
hogy New Yorkban vagy Tokióban többen használtak 2001-ben számítógépet, és
Internetet, mint az afrikai kontinens egészén; vagy Finnország háztartásaiban ma
több számítógép van, mint Dél-Amerika összes országaiban együttvéve. Nem
véletlen, hogy napjainkra a világ tudományos újításainak 84 százalékát a tíz
legfejlettebb ország adja, és naponta 2 millió új web oldal születik a világhálón. A
hálózati hozzáférés tehát hihetetlen mennyiségű és minőségű új információ és tudás
megszerzését teszi lehetővé, amely azok számára, akik ezekhez hozzáférhetnek
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jelentős előnyt biztosítanak az élet minden területén az információ szegényekkel
szemben. Az információs leszakadásnak egy adott társadalmon belül számos oka
lehet.
A digitális szakadék meghatározói hozzáférés vonatkozásában:
- A regionális és települési jellemzők – infrastrukturális környezet
- A háztartások szocio-demográfiai összetétele
- A háztartások szerzett vagy felhalmozott erőforrásai
A digitális szakadék meghatározói a használat vonatkozásában:
- Az információs és kommunikációs technológiai eszközök
használata
alapvetően
generációs
és
kulturális
meghatározottságú

Digitális szakadék az Európai Unió országaiban
1997
2000
Nők
3,3
50 év felettiek
9,2
8 általánossal rendelkezők
12,8
Legalsó jövedelmi szintbe
9,7
tartozók
Átlagos különbség
8,8
5. Ábra (Forrás: empirika. 2001.)
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4,9
17,5
20,8
12,9
14,0

6. Ábra A STRATÉGIA ELSŐDLEGES MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐINEK MODELLJE

(Thomson és Strickland nyomán)
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és
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Társadalmi,
politikai,
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és gazdasági
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Külső
veszélyek

Belső és külső
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egymásra
rakódásának
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következtetések,
azok stratégiai
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HELYZETELEMZÉS

Szervezeti
képességek,
készségek,
erőforrások
(belső
erősségek és
gyengeségek)

Szervezeti
kultúra, alapvető
nézetek és
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A
kulcsfontosságú
tisztségviselők
értékei,
törekvései és
képzelőereje

Az
általános
helyzethez
legjobban
illő
stratégia
kiválasztá

Stratégiai
alternatívák
és
értékelésük

4. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
FEJLESZTÉSE
4.1.A stratégiai tervezés
Azt mondtuk: a jövő tervezhető, mert mindenek előtt az új technológiák
alkalmazásának függvénye. Ebben a vonatkozásban a stratégiai tervezés célja
településeink informatikai közműellátottságának javítása és egységessé tétele, a
lakosság információs kultúrájának, képzettségének növelése, az új technológiák
alkalmazásával együtt járó egyéni és közösségi felelősség elmélyítése.
Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a technika önmagában is folyamatosan
változik, hihetetlenül gyorsan átalakul, sőt egy évtizede még korszerűnek tekintett
információs rendszerek mára már elavultak. Nem egy európai nagyváros és régió
került csapdahelyzetbe azért, mert úgy gondolta, hogy a gyors műszaki fejlesztések
önmagukban biztosítják a gazdasági élre törést. Olyan befejezett, hatalmas
tőkebefektetést igénylő fejlesztésekbe fogtak, amelyeknek a mai korszerűbb
technikákra való lecserélése a gazdasági recesszió időszakában alig lehetséges.
A rugalmatlan, a műszaki, gazdasági és társadalmi változásokat – trendeket követni nem képes „tervezés” ideje lejárt. A stratégiai tervezés éppen abban áll,
hogy hosszú időintervallumban gondolkodik. A változások több lehetséges
irányát jelöli ki, s a konkrét operatív programokat a helyi adottságokhoz és a
globális trendekhez igazítva alakítja ki. Minthogy olyan korba léptünk, ahol maga
a változás állandósult, a stratégiai terv is folyamatos „karbantartást”, az új
kihívásokhoz, igényekhez való igazítást igényel. Másként fogalmazva, a stratégiai
tervezés nem csak céljában, hanem módszerében és a megvalósítás folyamatában
is intelligens területfejlesztést igényel.

4.1.1.Intelligens térségfejlesztés
Az intelligens térségfejlesztés tehát nem egy statikus, mechanikusan
alkalmazható fejlesztő tevékenység, hanem maga is innováció. Innováció, amely
egyszerre kísérli meg a globális térszerkezetben bekövetkező változások –
innovációk – adaptálását, miközben minden erejével arra összpontosít, hogy a helyi
erőforrásokat – tudásokat –, mint innovációs forrásokat hasznosítsa.
Mint minden radikális és mélyreható változás az emberiség történelemben,
az információs forradalom is számos bizonytalansággal és kockázattal jár együtt.
Ezek mérséklése, a lehetőségek valóságos előnyökké alakítása csak akkor
lehetséges, ha a fejlesztéseket egy átgondolt, világosan meghatározott jövőkép
mentén, rendszerszerűen felépített stratégia alapján valósítjuk meg. A „rendszer”
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fogalma az intelligens területfejlesztésben elveszíti korábbi merevségét. Nem
univerzális, sztereotípiaszerűen alkalmazandó és alkalmazható módszert és
struktúrát jelent, hanem a települések és településcsoportok egyedi adottságaira,
lehetőségeire, a térségben élő emberek életmódjának, hagyományainak, s nem
utolsó sorban a jövővel szemben támasztott igényeinek függvényében kialakított
fejlesztési módszer. Célja minden esetben a helyi erőforrások lehető
leghatékonyabb mozgósítása a közösség által meghatározott, elfogadott jövőkép
megvalósítása érdekében. A stratégia sikerének kulcsa a gazdaság, a társadalom és
a közszféra egyetértése és partneri együttműködése.

4.1.2.Az információs társadalom fejlesztése
Az információs társadalom térhódítása meghatározott gazdasági, jogi és
társadalmi feltételek teljesüléséhez kötődik. Az információs gazdaság pótlólagos
növekedéséhez a gazdaság oldaláról mindenekelőtt megfelelően rugalmas és
dinamikus áru-, szolgáltatás-, tőke- és munkaerőpiac kialakítása.
• Az információs társadalom és gazdaság sikerének alapvető feltétele a
társadalmi befogadó közeg fejlettsége, az információs gazdaság- és
infrastruktúrafejlesztés
társadalmi
beágyazottsága.
Információs
társadalom és gazdaság csak akkor jön létre, ha a társadalom többsége
rendelkezik az új információs- és kommunikációtechnológiai
eszközökkel, és ezen eszközök felhasználásához és alkalmazásához
szükséges tudással. Alapvető fontosságú tehát:
° Gazdasági szempontból a kritikus tömeg mielőbbi elérése. Ez azt
jelenti, hogy az új információs infrastruktúra beruházásainak
megtérülése csak egy bizonyos szintű kereslet mellett lehetséges.
A kritikus tömeg elérését a verseny önmagában nem, vagy csak
nagyon lassan biztosítja. Ezért ösztönözni kell a versenytársak
közötti együttműködést a piac megfelelő méretének és a piaci
impulzusok kialakítására, a közigazgatási és a vállalkozói
felhasználás számára a szolgáltatások fejlesztése érdekében.
° Társadalmi szempontból az esélyegyenlőség növelése. Az
információs társadalom legnagyobb kockázata a társadalom
kettészakadása az információt – és ahhoz szükséges technológiát
– birtoklók és az azt nélkülözők csoportjára. Ezért mindent el
kell követni az új technológiához szükséges ismeretek
terjesztésére, népszerűsítésére a lakosság körében.
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•
A rugalmas és dinamikus munkaerőpiac megteremtése. Ez az
állampolgár szemszögéből nézve az „élethosszig tartó tanulás” és az
„információs írástudás” új követelményeit és lehetőségeit jelenti.
° A gazdasági és az állampolgári megközelítés közös metszeteként
az információs gazdaság kulcságazatává válik az oktatásipar, a
felnőttképzés és a piaci igényekhez igazodó szak- és
továbbképzés.
° Az információs gazdaság stratégiai ágazata a tartalomfejlesztés.
Ez társadalmi oldalról nézve először a nemzeti kulturális örökség
hozzáférhetővé tételét és megújítását foglalja magába,
hosszútávon pedig a régi és új tudások széleskörű megszerzését
és elérhetőségét adatbázisok és táv-oktatási rendszereken
keresztül.
° A hátrányos helyzetű rétegek, fogyatékosok és inaktívak (újra)
foglalkoztatására és képzésére, ami társadalmi szempontból az
esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió és az életminőség
programjaként fogalmazódik meg.
Összefoglaás: Az intelligens stratégia sikerének kulcsa az „ember-eszköz-tartalom
és társadalom” együttes, egymásra épülő és egymást feltételező fejlesztése. Ez
azonban nem szakítható el a térszerkezet tényleges gazdasági-társadalmi-területi
feladataitól. Alapvető feladat tehát annak megfogalmazása, hogy az adott
kistérségben mi az aktuális és mi a stratégiai ember-eszköz-tartalom és társadalom
négyesség program valóságos értelmezése.

4.2.Az intelligens kistérség
4.2.1.Az intelligens kistérség fogalma
Az intelligens kistérség olyan fejlett információs infrastruktúrával
rendelkező települések sajátos minőségű összessége, amely először is biztosítja a
kormányzatok (önkormányzat), a vállalkozások, a non-profit szféra (oktatás,
kultúra, egészségügy, társadalmi szervezetek) és az állampolgárok (egyének)
közötti korszerű elektronikus információcserét, üzleti, közhasznú tranzakciók
lebonyolítását. Az „intelligens környezet” új üzleti lehetőségeket teremt a térség
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vállalkozói számára, vonzza a külföldi beruházókat, miközben folyamatosan javítja
a lakosság életminőségét.
Az intelligens kistérség hatékonyan hasznosítja fejlődési adottságait, ki tudja
aknázni helyi potenciálját. Ugyanakkor képes kihasználni az új lehetőségeket is a
gazdasági növekedés érdekében, továbbá képessé válik egy olyan támogató
intézményrendszer kialakítására a jóléti szolgáltatások területén, amely erősíti és
növeli a társadalmi összetartozást, a demokráciát és a stabilitást.
Az intelligens kistérségnek a főbb információs társadalomfejlődési
trendekkel, és a kapcsolódó tendenciákkal összhangban (régió, megye, nemzet),
folyamatosan stratégiailag helyes és sikeres döntéseket kell hoznia. A stratégiai
célok megvalósulása érdekében hatékonnyá kell tennie a térségi önkormányzat
belső szervezetét ügyelve a kormányzás folyamatának demokratikus és átlátható
voltára.
Az intelligens kistérség a globális információs társadalom egyik
alapegysége. Szemben az intelligens régióval, ami híd a globális és
lokális intelligens világgal, az intelligens kistérség szerves működési
egysége a globális-lokális információs társadalomnak. Funkcionálisan és
tartalmilag sajátos, egyedi arculatú, intelligens térségi egység.

4.2.2.Az intelligens kistérségi fejlesztő programok
A fentieknek megfelelően a globális információs társadalom kialakulásában a
kistérségi fejlesztő programok fókuszában mindenek előtt a változásokkal együtt
járó kockázatok és mellékhatások mérséklése, valamint az új korszak előnyeinek
maximalizálása kell, hogy álljon.
• Kiemelt feladat az állampolgárok felkészítése az információs kor
eljövetelére és speciális kezdeményezések segítségével – beleértve az állami
és a magánszektor összekapcsolását – elősegíteni az új térségi identitás és
életminőség javítását. Olyan térségi informatikai hálózat kiépítése, amely a
háztartásokat hozzáférési rendszerrel látja el a telematikus szolgáltatásokhoz.
• A vállalkozások és professzionális felhasználók ösztönzése az új
technológiák hasznosítására a vezetés és a termelési rendszerek
hatékonyságának növelése érdekében, valamint az üzleti tevékenység
szervezésére.
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• Hálózati kapcsolatrendszer kiépítése a vállalkozások és a K+F
tevékenységet folytató intézmények között annak érdekében, hogy a kis- és
középvállalkozások elszigeteltsége oldódjon, aktív szerepet játszanak az új
technológiákra alapuló fejlesztésekben, és ez által növeljék piaci
versenyképességüket.
• A kistérség azon képessége, hogy résztvevője, adaptálója és hasznosítója
legyen az új technológiáknak és lehetőségeknek partneri kapcsolatok
kialakítását igényli a térség változások iránt elkötelezett szereplői –
állampolgárok, vállalkozások (úgy is, mint munkaadók és munkavállalók),
civil szervezetek és az önkormányzat (közszféra) – között.
A kistérségi információs társadalom stratégia főbb célkitűzései
1. Az információs kor feltételrendszerének intenzív megteremtése
2. A helyi társadalom végleges kettészakadásának megállítása
3. A helyi kultúra és tudás megőrzése, visszatanítása
4. A tudásalapú helyi társadalom (intelligens civiltársadalom) fejlesztése
5. Felkészítés a tudásalapú gazdaságra

Az öt lehetőség külön-külön is, de különböző ötvözetekben is alapja lehet a
kistérségi stratégiának. A végső cél a tudásalapú társadalom és gazdaság
megvalósítása.
A feladat tehát kettős:
1. Az információs kor infrastrukturális és társadalmi feltételrendszerének
megteremtése;
2. Az innovációt előmozdító gazdasági struktúrák kereteinek kialakítása.

4.2.3.A kistérségi innovációt ösztönző fejlesztés
Az elmondottak tükrében számos olyan kérdés merül fel, amelyeknek
megválaszolása alapvető fontosságú a Sárvíz kistérség stratégiájának
kialakításához. Az európai és hazai dokumentumok ugyanis egyáltalán nem térnek
ki annak tisztázására, hogy az innováció politikán belül milyen szerepet szánnak a
kistérségeknek. Az innovációs stratégiák középpontjában a régiók és a regionális
politikai intézményrendszer megerősítése áll. A régiókon belüli kistérségi
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kapcsolatok, valamint a régió és a kistérségek, települések viszonyának
alakításában az egyetlen kötelezőérvényű szabály a szubszidiaritás és a
participáció alapelveinek betartása.
Az előző fejezetekben vázoltak alapján megállapíthatjuk, hogy míg az
innováció a hagyományos ipari gazdaságban az ipar kategóriája volt, addig mára a
gazdaság és a társadalom kategóriájává vált. Az innovatív gazdaság nem
egyszerűen része az innovatív társadalomnak, hanem a gazdaság és társadalom
kölcsönösen
áthatják
egymást,
mintegy
összeolvadnak
innovatív
társadalomgazdasággá.
Az innováció tehát nemcsak a versenyképesség növelése, hanem társadalmi
célú közpolitikai feladatok (nem pártpolitikai) megvalósítása is. A közpolitika6
jelentősége az innováció sajátos egyensúlyellenes és destruktív jellegéből fakad. Az
innovatív társadalom természete szerint állandóan mozgásban van a kifejlődés és a
visszafejlődés lehetőségei között. A bizonytalanság az innovációban megtestesülő
versengés velejárója. A lényegileg új és a régi újrarendeződő és felbomló viszonya,
nemegyszer a folyamatok előreláthatatlanságával jár együtt. Ugyanakkor, az
innováció negatív hatásai lehetnek felhalmozódó, sőt öngerjesztő természetűek is.
Az innováció területi jelenség. A formális és informális tudáson,
intézményeken és vállalkozásokon nyugszik, s mint ilyen, térség-specifikus. Az
innovációk megvalósulása függ az adott térség ipari és gazdasági szerkezetétől, a
vállalkozásokban rejlő innovációs potenciáltól, a térség szociális és kulturális
tényezőitől. Mindezen tényezők felértékelik a lokális innovációs politika szerepét.

A kistérségi innovációs politikának két irányban kell mozognia. Az egyik a
versenyképesség növelése (közvetlen gazdasági és technológiai fejlesztések), a másik a
közpolitikai céloknak való magfelelés (az innovatív környezet kialakítása).

A fentiekből adódó fontos következtetés, hogy önkormányzati szinten is
olyan differenciált innováció-orientált regionális és kistérségi politikára, és e
politika eszközrendszerének differenciált alkalmazására van szükség, amely
figyelembe veszi az innovációk sajátosságait, eloszlási és terjedési különbségeit, az
eltéréseket a települések között.
6

A közpolitika fogalma alatt a pártpolitikától és ideológiától független, az adott település lakosságával és társadalmi
szervezeteivel együttműködésben kialakított és végrehajtott közérdeket szolgáló tevékenységet értjük. A közpolitika
legjellemzőbb terepe a területfejlesztés.
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Az innovációs rendszer földrajzi tagozódásának kérdése az uniós csatlakozás
aspektusából kiemelt jelentőségű. Az Európai Unió fejlesztési koncepcióit és
struktúráját a regionális gondolkodás határozza meg. Annak ellenére, hogy
Magyarországon ma még csak a megyék rendelkeznek intézményesült
kompetenciával, a csatlakozás reális közelségbe kerülésével egyre fontosabb, hogy
a települések, kistérségek gondolkodását, fejlesztési és stratégiai koncepcióit a
régióban elfoglalt helyük, a regionális munkamegosztásban felvállalható szerepük
határozza meg.
A másik általános, Magyarországra jellemző probléma, hogy az eddig
elkészült intelligens regionális programokban nincs konzisztens innovációs
stratégiai terv. Ennek oka az, hogy a területfejlesztésen belül hazánkban még nem
alakult ki az innovációs politika megfelelő képviseletét és összehangolását biztosító
decentralizált intézményhálózat.7
A tervezési-statisztikai régiók mellett, illetve azon belül két szerveződési
szint különböztethető meg:
• Kistérségi szint: a nagyobb települések, városok és a vonzáskörzetükbe
tartozó kistelepülések együttműködése, ezen belül az egységes információs
tér megteremtése;
• Regionális szint: a nagyobb városok, erőcentrumok kapcsolatrendszerének
kiépítése és fejlesztése. Ezt tekinthetjük akár a térszerkezet szerveződési
szintjének is.
A Sárvíz kistérség mindkét szervezési szint fejlesztésében érdekelt. A
kistérség fejlődési dinamikáját meghatározó Székesfehérvár a közép-dunántúli
régió innovációs térszerkezetében előkelő helyet foglal el, megyei viszonylatban
pedig centrum szerepet tölt be. A régión belül fontos vállalkozói innovativitású
területként jellemezhető. A külföldi befektetések vonzásában élenjár. Az
önkormányzat innovációs politikájának tehát mindenek előtt a tömegtermeléstől és
a bérmunkától a tudásigényes fejlesztési tevékenységek irányába való elmozdulás
feltételrendszerére kell irányulnia. Kistérségi „központ” szerepéből fakad az a
felelőssége, hogy a vonzáskörzetébe tartózó településeket bevonja az innovációs
folyamatokba. Ellenkező esetben itt is érvényesül az innovációs lejtő
mechanizmusa.8 A térségi központok gazdaságfejlesztő tervezésén belül az
7

GÁL Zoltán: Az innováció regionális intézményrendszere, Európai Tükör, 2000. V. évf.3. sz.
Rechnitzer János az innováció és a térszerkezet összefüggéseit vizsgálva rámutat arra, hogy Magyarországon
létezik egy ún. innovációs lejtő: az ország nyugati térségei nyitottabbak az újdonságok és újítások irányában, mint a
keleti és északi régiók. Ha ezekben a térségekben rövid időn belül nem jön létre minőségi váltás, akkor azzal a
veszéllyel kell szembenézni, hogy a gazdasági fejlődésben, a jövedelemtermelésben és a külföldi tőke vonzásában
jelenleg élenjáró nyugat- és közép-dunántúli megyékben kevésbé lesznek adottak a tömegtermeléstől és a
8
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innováció ösztönzését célzó programok sorában kiemelt helyet foglalnak el a
tudományos és innovációs centrumok, ipari, logisztikai és technológiai parkok. Ez
az a terület, ahol az önkormányzatok leginkább tudják segíteni a technikai,
technológiai fejlesztést. Ezen túl az új beruházásokat csaknem mindenhol megillető
adókedvezmény segíti a műszaki fejlesztést.
4.2.3.1.A kistérségi innováció-politika kialakításának fő szempontjai
Természetesen, mint mindig, most is felmerül a kérdés: mit tehet érdemben a
helyi politika az innováció érdekében, akkor, amikor mind jogi, mind pedig anyagi
forrásai korlátozottak? Egyáltalán milyeneszközökkel kell rendelkeznie ahhoz,
hogy a térség innovációs potenciálját növelje? A választ az új innovációs politika
lényegében találjuk meg.
Kistérségi innováció-politika
• Az innovációs nyomás közvetítése a versenyképesség fenntartása
érdekében (kis- és középvállalatok irányába)
• Az innovativitás és az adaptábilitás befolyásolása (K + F politika, oktatás)
• A társadalmi egyensúly és kohézió fenntartása érdekében - a rendszer
által integrálható, a versenyképesség visszaállítását célzó szociálpolitikai,
képzési, egészségügyi stb. - kompenzáló és kiegyensúlyozó intézkedések
• Az innovációk negatív környezeti hatásainak megelőzése (szigorú
környezetvédelmi szabályozás, ökológiai szempontok érvényesítése stb.)

Az innovációs tevékenységek döntő részben a gazdálkodó szervezeteknél, a
vállalkozásoknál valósulnak meg. A központi és helyi kormányzat felelőssége
elsősorban az innovációs folyamatokat elősegítő intézményrendszer,
infrastruktúra feltételeinek kiépítése és folyamatos fejlesztése. Az önkormányzati
szerepvállalás meghatározásánál tehát a gazdaság feltételrendszeréből, kihívásaiból
kell kiindulni, az innovációs politikának közvetlen és érezhető hatást kell
gyakorolnia a helyi vállalkozásokra.
bérmunkától a tudásigényes fejlesztési tevékenységek irányába való elmozdulás intézményi és pénzügyi eszközei. Ez
pedig hosszabb távon a dinamikusan fejlődő régiók jelenlegi versenyképességének elvesztéséhez vezethet.
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A stratégia szempontjából azonban nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy
a kistérségi innováció csupán az innováció hatókörére utaló meghatározás, és nem
azonos az innovatív kistérséggel, amely a térség innovációhoz való viszonyát fejezi
ki. A helyi kreativitás, az új iránti érzékeny és fogadókész, a külső és belső
innovációkat a helyi sajátosságokhoz igazítani, és azokat integrálni képes belső
környezeti feltételek megteremtése teszi a kistérséget innovatívvá, s egyszersmind
egyedivé.
4.2.3.2.Kistérségi tudásbázis
A kistérségi tudásbázis megteremtése egyáltalán nem tekinthető könnyű
feladatnak. Annál inkább sem, mert csak igen kivételes helyzetekben
találkozhatunk olyan kistérséggel, ahol a K+F politika lehetőségei adottak:
kutatóintézetek, felsőfokú oktatási intézmények, technológiai vagy ipari parkok. A
Sárvíz kistérség sincs e tekintetben túlságosan jó helyzetben, annak ellenére, hogy
Székesfehérvár korszerű ipari parkokkal és nem egy felsőoktatási intézménnyel
rendelkezik. Mindezek ellenére a K+F tevékenység területén még komoly hiányok
mutatkoznak. A székesfehérvári kistérség, s ezen belül a Sárvíz térség
gazdaságfejlesztő innovációs stratégiájának ezért kiemelt fontosságú elemévé kell
tenni egy innovációs vagy technológiai park kialakítását. Miután egy ilyen park
létrehozása meghaladja a Sárvíz kistérség erőforrásait, az egyedül lehetséges út az
erős és jól működő partneri viszony kialakítása a megyei és a szomszédos
Székesfehérvár önkormányzataival.
4.2.3.3.„Best practice”
A tudásbázis azonban nem csupán a tételes tudásból és a K+Ftevékenységből áll. Ide kell sorolnunk a munka végzése során felhalmozódott
tapasztalatok összességét is. Az így összegyűlt tapasztalatcsomagok
leghatékonyabbjait nevezik a „legjobb gyakorlatnak” (best praktice).9 E tudásbázist
pedig kezelni, és a felhasználókhoz vissza is kell integrálni. A cél az, hogy
mindezen tudás, ismeret, tapasztalat rendszerezésre kerüljön, és széles körben
elérhetővé váljon a felhasználók számára.
Ez a feladat egy „zárt” viszonylag homogén körben, pl. egy nagyvállalat
esetében vagy egy szakmai körön belül – egészségügyi szakemberek, szociális
gondozók, könyvtárosok stb. - viszonylag egyszerű, hiszen ugyanaz a kör a tudás
felhalmozója, mint a felhasználója. Egy „nyílt” körben viszont – ahol mind a
közösség, mind pedig a felhalmozott ismeretek heterogén jellegűek a tudásbázis
9

Ez a „legjobb gyakorlat” képezi tulajdonképpen a Széchenyi-terv gazdaságfejlesztési programjában a Kistérségi
Gazdaságfejlesztési mintaprogramok alprogramjának tárgyát.
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kezelése komoly nehézségekbe ütközik. Ezért megkerülhetetlen a kistérségi
„tudásközvetítés” intézményi rendszerének kialakítása és az informális valamint a
tapasztalati tudás innovációt ösztönző, menedzselő feladatát megoldani.
A tudásbázisok megteremtése mellett meg kell teremteni a tudás
diffúziójának hatékony rendszerét is. A cél mindenesetben mind a zárt körök – pl.
vállalkozások, szakmai körök –, mind a „nyílt” körök (a lakosság) számára elérhető
és könnyen használható rendszerek, hálózatok kialakítása.
A hatékony innováció támogatási rendszer legfontosabb célja, hogy a
segítséget kereső vállalkozó egyetlen helyen jusson minden információhoz. A
hálózatban végzett innovációt segítő munka közvetlen eredménye az is, hogy nem
alakulnak ki véletlenszerű párhuzamosságok, mert a hálózatban résztvevő partnerek
tudnak egymás tevékenységéről. A hálózaton belüli versengés a diverzitást részesíti
előnyben a homogenitás helyett.
A helyi tudásbázis kialakítása fontos szerepet játszik az innovációs potenciál
helyi, látens elemeinek feltárásában is. Ezek megismerése és aktivizálása kitágítja
az innovációs potenciált.
4.2.3.4.Kistérségi tudásközvetítő rendszer
A tudásbázisok kialakítását, rendszerezését és felhasználását ma már az
információs technológia segíti. Nagy gond azonban, hogy a kis- és
középvállalkozások körében még nem eléggé terjedt el az információs technológia
alkalmazása. S itt elsősorban nem az eszközök használatára, hanem az információs
technológia által elérhető vállalkozási, szakmai, piaci, pénzügyi, technológiai stb.
szolgáltatások rendszeres használatára gondolunk. Ahhoz, hogy az információs
technológia alkalmazását elősegítsük, s ez által előmozdítsuk a kis- és
középvállalkozások innovatív tevékenységét, elsősorban a vállalkozóknak az
információs technológiára és annak alkalmazási lehetőségeire vonatkozó ismereteit
kell növelni. Ezek elsajátítása több szempontból is elkerülhetetlen.
• A kis- és középvállalatok számára Magyarországon a fejlődés egyik útja a
technológiailag fejlett nagyvállalatok beszállítói körének kialakítása. Ez
egyben azt is jelenti, hogy minden beszállító egy korszerű logisztikai
rendszer részévé válik, amelyben az információs technológia rutinszerű
használata alapkövetelmény. De a hálózottság az egyetlen lehetőség, amely a
kisvállalkozások együttműködését és ez által versenyképességét is növelheti:
elektronikus piacok, klaszterek stb.
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• Az európai előrejelzések azt mutatják, hogy miközben a vállalatok és a
fogyasztók között az elektronikus kereskedelmet a fejlődés fogja jellemezni
az elkövetkező tíz évben, addig a vállalatok közötti kereskedelemben
forradalom várható. Ez azt jelenti, hogy az információs technológia fogja
meghatározni a teljes ellátási láncot, beleértve az alvállalkozást, a
beszerzést, a termékfejlesztést, a marketinget, a logisztikát és a forgalmazást.
Másként fogalmazva, az elektronikus kereskedelem minden egyes
vállalkozástól új üzleti modelleket igényel.
• Új gondot jelent az is, hogy jelenleg Magyarország exportjának mintegy 70
százaléka az Európai Unióba irányul. 2004-től viszont megtörténik a hazai
piac integrálódása, s ez nem csupán a külkereskedelmi vállalatok nagy
részének felszámolódásával fog együtt járni, hanem azzal is, hogy a
vállalkozások közvetlen kereskedelmi lehetőségei kibővülnek. Az
integrációval együtt megkerülhetetlenné válik kis- és középvállalati szinten is
az információs technológia és az elektronikus kereskedelem fejlesztése.

4.3.Társadalmi kohézió és az új kihívások
Az információs technológia elmélyült ismereteinek és használatának egyre
nagyobb jelentősége lesz a munkavilágában is. Itt nemcsak a távmunka el nem
hanyagolható szerepének növekedésére gondolunk, hanem arra a munka területén
egyre inkább érzékelhető változásra, amelyre néhány ismert európai kutató hívta fel
a figyelmet.10
A technika fejlődése valamint a termékben megjelenő magas szintű
hozzáadott érték igénye a vállalatokat egyre inkább abba az irányba tereli, hogy a
magas tudást igénylő feladatokat ne állandó munkatársakkal, alkalmazottakkal
végeztessék el, hanem feladatorientált, versenyeztetés útján megbízott
szakemberekre bízzák. Ez a tendencia két okból is fontos. Egyrészt költségkímélő,
másrészt minden esetben a legjobb, a legfrissebb és a legcélszerűbb innovatív,
kreatív tudás alkalmazását helyezi előtérbe. Az innováció következtében a
versenyképesség olyan intenzitású tudásáramlást követel meg – állítják a
szakemberek -, hogy ezt már egy vállalaton belüli oktatási és képzési rendszer
fenntartásával nem lehet lesz fenntartani. Ezért az alkalmazottak helyét egyre
inkább a vállalkozó szakemberek fogják felváltani, akik saját szakmai fejlődésükről
10

AUBREY Bob: L’entreprise individuelle. Vers un nouveau modele de travail, FUTURIBLES, 1996/207, 23-41. o.
DENT Harry: Job choc, FIRST, Párizs,1995; BRIDGES William: La conquete du travail, éd. Village
Mondial,Párizs,1995; HANDY Charles: The Age of Unreason, Business Books Ltd, London, 1989.
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önmaguk kell, hogy gondoskodjanak. Ebben a perspektívában lesz igazán
jelentősége az egész életen át tartó tanulásnak.
A kutatók tehát úgy látják, a jövő a vállalkozó munkavállalóké, akik a
munkájukért szerződésben rögzített teljes felelősséget vállalnak, és egy
meghatározott feladat elvégzésére különböző teamekben, csoportokban dolgoznak
majd.11 Ez a vízió ma még csak a nagyon magasan kvalifikált munkaerő esetére
vonatkoztatható. De a munkavégzésnek megjelent egy másik, újszerű formája, a
távmunka. Terjedése mindenekelőtt a középszintű szakismeretekkel rendelkezők
körében figyelhető meg Európa szerte. Az első távmunkaprogram megvalósítása
Magyarországon még csak most indult útjára, de várhatóan – a kormány szándéka
szerint – néhány éven belül 1-2 millió ember számára jelenthet új perspektívát a
munkavállalásra. A távmunka elterjedése minden bizonnyal erősíteni fogja a
vállalkozó munkavállalók rétegének kialakulását.
Az információs társadalomban és ennek részeként a tudásalapú
gazdaságban az innováció nemcsak a vállalati versenyképesség,
hanem a munkavállalói versenyképesség meghatározójává is vált

Mindebből következik, hogy a helyi térségfejlesztés – innováció orientált
intelligens fejlesztés - egyik központi feladata a társadalmi egyensúly és kohézió
fenntartása érdekében megakadályozni a „tudásolló” szétnyílását és azt, hogy
széles tömegek kerüljenek képzettség hiányában a társadalmi lét perifériájára. A
tanuláshoz való hozzájutás és az információs technológia elsajátítása ma már nem
egyszerűen állampolgári jog, hanem alapvető társadalompolitikai és
gazdaságpolitikai kérdés is.

4.4.A térségi beágyazottság fontossága
Az információs társadalom kialakítását és az innovációt támogató, ösztönző
intézkedések hatékonysága nagymértékben attól függ, hogy a helyi politika
döntéshozói mennyire komplexen értelmezik az innováció folyamatát.
A hosszú távú siker, a tartós versenyképesség záloga az innováció lehető
legátfogóbb értelmezése és kezelése. A nemzetközi példák azt támasztják alá, hogy
a régiók, kistérségek versenyképességének egyik leglényegesebb összetevője, hogy
mennyire innovatívak, mennyire képesek a megújulásra. A siker titka, hogy az
innováció beágyazódjon a kistérségbe, a területfejlesztési politika és az innovációs
11

A foglalkoztatásnak ez a formája már ma sem ismeretlen (szellemi szabadfoglalkozásúak köre), de tömeges
elterjedése az innovációs korban minden bizonnyal bekövetkezik.
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politika egymásra találva, egymással összefüggésben és egymást erősítve
érvényesüljenek.
A települések, kistérségek nem légüres térben működnek. Egy nagyobb
térszerkezeten belül kell megtalálniuk a számukra legoptimálisabb fejlődési
útvonalakat. A politika fontos feladata a helyi adottságok, innovációk kiaknázásán
túl a térség regionális integritásának megvalósítása, a helyi gazdaság regionális
munkamegosztásába való beillesztése. Ezért a stratégia kialakításában fontos
szempont a tágan értelmezett gazdasági és innovációs környezet.
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7. Ábra

Az információs kor erőforrásai

A tőketípusok konvertálhatóságának irányai

Politikai tőke
részvételi demokrácia,
átláthatóság,
autonóm területi érdek
megjelenítése, partnerség,
szubszidiaritás
infrastruktúra , innováció

Társadalmi tőke
társadalmi kohézió,
szolidaritás,
innovatív környezet
életminőség, humán
erőforrás fejlesztés,

Gazdasági tőke
pénztőke, infrastruktúra, innováció,
innovációs miliő és potenciál, flexibilis
vállalatok., diverzifikáció,
tudástermelés, illeszkedés a regionális
munkamegosztáshoz,

Kulturális tőke
hagyomány, helyi tudásbázis,
információ, innovációs képesség,
oktatás, képzés, tudásközvetítő
rendszer, tartalomfejlesztés
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Kommunikáció Figyelem tőke
imázsépítés, PR, marketing
érdekek közvetítésének
módja, figyelem begyűjtés

5. 4. TERVEZÉSI KERETFELTÉTELEK
5.1.Kapcsolat az Európai Unió dokumentumaival
Az információs társadalom fejlesztés stratégiai programja az Európai
Unióban csaknem egy évtizedre visszanyúló folyamat eredménye. A megszületett
dokumentumok három egymástól jól elkülöníthető, ugyanakkor egymást
feltételező, előkészítő és folyamatosan finomodó, az információs kor változásait
követő csoportra oszthatók.
1. Az első, 1994-1998 közötti periódust az információs kor beköszöntésének
felismerése, Európa és a globális világ viszonyának tisztázása, az egységes
fellépés szükségszerűsége és a feladatok elhatárolása jellemzi. E korszakra a
korfui csúcstalálkozó és az Európai Bizottság által kiadott Fehér könyv (A
kognitív társadalom felé) nyomja rá bélyegét. Az első négy esztendőt az
infrastruktúra fejlesztés és a felkészítés időszakának tekinthetjük.
2. A második, 2002-ig tartó periódust az Európai Unió cselekvési
programjának (eEurope) elkészítése és elfogadása, az összehangolt operatív
programok elindítása jellemzi. E korszakot a lisszaboni csúcstalálkozó nyitja
meg, amely Európa versenyképességét, az innovációra épülő tudatos
társadalmi és gazdasági változásokat helyezi előtérbe, célként pedig a
tudásalapú gazdaság és társadalom megvalósítását jelöli ki. Ennek
szellemében valamint a világhálón való egységes fellépés érdekében születik
meg az európai tartalomfejlesztési program (eContent).
3. A 2001-2005 évekre szóló harmadik periódus feladatait a Göteborgi
csúcstalálkozó határozatai jelölik ki. 2002 júniusában megjelent az eEurope
2005 program, mely az Európai Unió legfrissebb információs társadalom
programjait összesíti. A konferencia által elfogadott eEurope+ cselekvési
program pedig már a csatlakozásra váró országok számára készült,
amelynek megvalósulása nem csupán a virtuális Európa megszületéséhez,
hanem a kontinens egyesüléséhez vezethet.

5.1.1.Stratégiai alapvetések
5.1.1.1. „Európa és a Globális Információs Társadalom”
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Az Európai Unió információs társadalom stratégiáját először a Martin
Bangemann által vezetett szakértői csoport fogalmazta meg az „Európa és a
Globális Információs Társadalom” című jelentésében.12 A jelentés két
kulcsfontosságú üzenetet fogalmazott meg:
1. Az információs forradalom előnyeinek hatékony kiaknázása érdekében
Európa egységes stratégiai fellépésére van szükség.
2. Európa belépését az információs korba a piac fogja vezérelni. Az Európai
Unió szintjén közös szabályozási keretet kell kidolgozni a piaci hatások
maximális érvényesülésére, garantálva a szellemi tulajdon védelmét és a
hálózatok biztonságát.
Az Európai Unió információs társadalom stratégiáját először a Martin
Bangemann által vezetett szakértői csoport fogalmazta meg az Európai Tanács
kérésére készített „Európa és a Globális Információs Társadalom” című
jelentésében.13 A jelentés két kulcsfontosságú üzenetet fogalmazott meg:
• Az információs társadalom megvalósulása elkerülhetetlen. Az információs
forradalom előnyeinek hatékony kiaknázása érdekében Európa egységes
stratégiai fellépésére van szükség.
• Európa belépését az információs korba a piac fogja vezérelni. Az
innovációhoz, a növekedéshez és fejlesztéshez szükséges magántőke
mobilizálásának előfeltétele a versenyt lehetővé tevő új és egységes
szabályozási környezet kialakítása.

5.1.2.A stratégia célja és prioritásai
A korfui csúcstalálkozó eredményeként elfogadták azt a koncepciót,
amelynek mentén az Európai Unió csúcsszervezetei felhatalmazást kaptak az
európai információs stratégiai program és cselekvési terv elkészítésére.
1. Infrastruktúrafejlesztés: az információs társadalom alappilléreit a
korszerű információs technológiákkal kombinált hírközlő rendszerek
alkotják. Kiemelt fontosságú:
° az integrált digitális szolgáltatási hálózatok (ISDN, ADSL, stb.)
fejlesztése,
12
13

CORDIS Focus 1994 július 15-i melléklete
CORDIS Focus 1994. július 15-i melléklete

44

° a szélessávú infrastruktúra kiépítése és annak összekötése az európai
távközlési - kábeltelevíziós és műholdas - hálózattal,
° a mobil hírközlési rendszerek fejlesztése, a műholdak teljes körű
hasznosítása és a transz-európai hálózatok kifejlesztése.
° az egységes európai államigazgatási rendszer kialakítása érdekében a
nemzeti információs rendszerek európai kompatibilitása (a tagállamok
közötti államigazgatási adatcsere program, IDA).
2. Alkalmazási területek: a transz-európai szolgáltatások megteremtésének
és széleskörű alkalmazásának támogatása (beleértve az elektronikus postát,
az adatállomány átvitelt és a videó szolgáltatást). A végfelhasználók szerint
az információs technológia alkalmazási területeit a stratégia két csoportban
jelöli meg:
• Az életminőség javítását célzó alkalmazások
° Egyedi belső piac kialakítása: e-kereskedelem, ügyviteli
(tranzakciós) alkalmazások,
° Üzleti, banki és társadalmi célú szolgáltatások
° Szabadidővel kapcsolatos szolgáltatások, társadalmi igények
kielégítése
• A makrogazdaság fejlődését célzó alkalmazások
° Az ipar versenyképességének erősítése
° Új munkahelyek teremtése
° Új munkaszervezeti formák kialakítása
° Az élet és környezet minőségének javítása
°A közszolgáltatás hatékonyságának és költségtakarékos
működtetésének fokozása
Az alkalmazások területén indított kezdeményezések leghatékonyabb
eszköze a kereslet-kínálat folyamatának felgyorsítása. Ennek érdekében a
következő alkalmazási területek fejlesztése indokolt: távmunka, távoktatás,
egyetemi és kutatói hálózatok (K + F), telematikus szolgáltatások a kis- és
középvállalkozások részére, közúti és légi forgalomirányítás, egészségügyi
hálózatok, transz-európai államigazgatási hálózatok, városi információs központok,
elektronikus tendereztetés.
3. Egységes szabályozási rendszer: az Európai Tanács és az Európai
Bizottság legfontosabb feladata a politikai döntések meghozatala és a
fejlődést támogató intézkedések mellett
° a világos és stabil szabályozási keret megteremtése
° piacokhoz való hozzáférés biztosítása
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° a hálózatok közötti kompatibilitás létrehozása
° a szellemi jogvédelem az adatvédelem és a szerzői jog
területén
° egységes szabványok kialakítása
4. Kiemelt fejlesztési területek:
° A foglalkoztatási rendszerek hatékonyságának javítását célzó
reformok sorában a kis- és középvállalatok foglalkoztatási
potenciáljának növelése
° A közlekedést és az energiagazdálkodást érintő transzeurópai
kutatási projektek koordinációja és megvalósulása
° Az információs társadalom által nyújtott lehetőségek és
kedvező alkalmak teljes körű kiaknázása
° A fenntartható fejlődés új modelljének ösztönzése a
környezetvédelem problémáinak figyelembevételével.

5.1.3.Finanszírozás
Az információs társadalom kialakítását elsősorban a magánszektorra és a
piaci erőkre kell bízni. A magánberuházások számára a piacnövekedés a valódi
garancia.
Az állami beruházások szempontjából fontos, hogy azok ne a közkiadások
növelésével, hanem a meglévő pénzügyi eszközök átcsoportosításával valósuljanak
meg. A központi pénzalapok elosztásánál az állami intézményrendszer információs
rendszerét és a K+F tevékenység fejlesztését, valamint a kis- és középvállalatok és
az egyedi fogyasztók körét megcélzó népszerűsítő kampányt kell a középpontba
állítani.
Az Európai Unió szintjén az információs társadalom követelményeivel
összhangban kell kialakítani a Kutatási és Fejlesztési Keretprogramok és a
Strukturális Alapok pénzügyi forrásait.
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5.1.4.„A kognitív társadalom felé”
Az Európa Bizottság 1996-ban megjelent „Tanítani és tanulni – A kognitív
társadalom felé” c. dokumentuma (Fehér Könyv) abból a megállapításból indul ki,
hogy bár az információs társadalomban bekövetkező változások növelik annak
lehetőségét, hogy minden ember hozzájusson a számára szükséges információkhoz
és a tudáshoz, számolni kell a korszakváltás társadalomra nézve sokkoló hatásaival
is.
Az egyén számára a munka világában, következésképpen a társadalomban is
a tudás és a szakképzettség területén elfoglalt helye válik meghatározóvá. Ez pedig
egy olyan viszonylagos pozíció, amely mentén a társadalom kettészakadásának –
tudással rendelkezők és tudással nem rendelkezők – veszélye fenyeget. Európa
jövője annak függvénye - állapítják meg a szerzők -, hogy milyen erőfeszítéseket
tesz a kognitív társadalom megvalósítása érdekében, képes lesz-e egy igazságos,
saját gazdaságára és kulturális különbözőségére támaszkodó, haladó társadalmat
megalkotni.
A társadalmi igazságosság új aspektusa: a kognitív társadalom akkor lesz
igazságos, ha minden állampolgár számára, társadalmi, kulturális és etnikai
hovatartozás nélkül, elérhetővé válnak az ismeretek megszerzésének különféle
formái. Az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság kialakulásának
folyamatát kísérő magas munkanélküliség és társadalmi kirekesztődés
megelőzésének egyetlen módja az oktatás és képzés fejlesztése. Az európai oktatási
rendszer középpontjába kell állítani:
• az általános műveltséget: a változások felismerésére és megértésére,
valamint az alkotó munkára való képesség kifejlesztése
• a munkavállalói alkalmasság
és mobilitás növelése érdekében a
képzéshez való jog egész életre szóló kiterjesztése.
A dokumentum az Európai Unió tagországai számára öt fő célkitűzést jelöl
meg:
- Új ismeretek megszerzésének támogatása
- Közelebb hozni egymáshoz az iskolát és a vállalatokat
- Harc a kirekesztés ellen
- Három közösségi nyelv ismerete
- Az emberi erőforrásokat és a szakképzést érintő beruházások egyenlő
elosztása
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5.2.Az intelligens Európa stratégiai programja: az eEurope
Az intelligens Európa stratégiai programjának középpontjában az unió
versenyképességének növelése és erősítése áll az interkontinentális gazdasági
erőtérben.

5.2.1.Politikai program: „Információs Társadalmat Mindenkinek!”
Az Európai Unió Bizottsága 1998. december 8-án hozta nyilvánosságra az
információs társadalom kiszélesítésének politikai programját. Az eEurope program
központi politikai üzenete maga a cím: „Információs Társadalmat Mindenkinek!”.
A kiáltványként megfogalmazott nyilatkozat kettős üzenetet rejt magában:
♣ Az információs társadalom előnyeit mindenkihez el kell
juttatni, különös tekintettel a fiatalok generációjára. A digitális kultúra
társadalmasításának központi intézménye az iskola.
♣ A digitális korszak technikailag lehetséges alkalmazásainak
kiterjesztése a társadalom életminőségének javítása érdekében
történjék.
Az eEurope program egyik központi felismerése, hogy amíg a piaci
szereplők többé-kevésbé már alkalmazzák az információs gazdaság eszközeit,
addig a közszféra az információs társadalom és gazdaság kiteljesedéséhez csak
nagyon szerény mértékben járul hozzá. Ezért az „e-Európa” program főként a
közszféra számára fogalmazta meg a feladatokat.14 Fontos szempont, hogy az
európai társadalmak egésze lehetőségként és ne veszélyként élje meg az új
technológiák alkalmazását.15
A politikai kezdeményezés három cél megvalósítását tűzte zászlajára:
1. Pozitív választ adni az informatikai és technológiai
forradalom gazdasági és szociális kihívásaira: a növekedés, a
termelékenység és a foglalkoztatás elősegítése.
2. Biztosítani kell, hogy az információs társadalom kialakulása
Európa számára ne a megosztás, hanem az integráció és a
kohézió folyamata legyen.
14

http://europa.eu.int/comm/information society/eeurope/actionplan/actionlines en.htm.
eEurope – An Information Society for All
(http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm); INCO – www.inco.hu
15
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3. Segíteni kell a változások társadalmi befogadását, ki kell
építeni a fogyasztói bizalmat, és meg kell teremteni a társadalmi
kohéziót.

Az Európai Bizottság javaslatai az eEurope Akciótervhez
• Az Internet minden gyermek oktatásának részét fogja képezni
- Minden iskolás gyermek használni fogja az Internetet mindennapos tanulása
során. Az Internetet minden szaktanterembe be fogják vezetni. A tanárok
szakképzése és a megfelelő eszközök mindenütt rendelkezésre fognak állni.
• Az elérhetetlenül drága Internetnek vége
- A helyi hálózatok megnövelt versenye, az elérhetési eszközök számának
növekedése azt jelenti, hogy az Internet elérés piaci ára határozottan esik, s ez a
népesség minden szektora számára lehetővé teszi az Internet elérést. Wide Gride –
kifejlesztését, amely az együttműködésnek új lehetőséget biztosít.
• A multifunkcionális intelligens kártyák a könnyű és biztonságos elérésért
- Európa célja, hogy biztosítsa az egyszerű intelligens kártya számos
szolgáltatásra történő felhasználását
• Az európai diákok és kutatók együttműködve tudnak majd dolgozni és
tanulni az Interneten keresztül
- A www (World Wide Web) Európában született meg, lehetővé téve a
nemzetközi elektronikus együttműködés kiterjesztését, ugyanakkor megvannak a
maga korlátai. Az azonos időben történő együttműködés, vagy videóösszeköttetés nagyon nagy sávszélességet igényel. Az eEurope támogatni fogja
egy új koncepció – a World
• Gyorsabb Internetet mindenkinek
- A jelentős magánbefektetések biztosítására felállított programmal az új Internet
technológia felfejlesztése a szerkezeti alap kiaknázásával.
• Nagyobb bizalom az online vásárlásban
- A vásárlók garanciát kapnak arra, hogy virtuális hordozójuk eredeti és az
alapkövetelményeknek megfelel. Ezzel védelmet biztosítanak a vásárlóknak a
csalásokkal szemben, ugyanakkor biztosítják szolgáltatások egységes színvonalát.
• A közigazgatási szolgáltatások elérése az „Internet időben"
- A polgárok képesek lesznek kapcsolatot teremteni az igazgatási szervvel
munkaidőn kívül is „Internet időben". Az új technológia lehetővé teszi, hogy az
emberek elkerüljék a kellemetlen sorban állást, és lehetőséget nyújt nekik, hogy a
számukra legalkalmasabb időpontba intézzék közügyeiket.

5.2.2.Gazdasági program: eEurope Akcióterv
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A 2000 márciusában, Lisszabonban elfogadott eEurope programot néhány
hónappal később - 2000 júniusában – követte az eEurope Akcióterv, amely
továbbfejlesztette és rendszerezte az információs társadalom stratégiát, ugyanakkor
felismerte, hogy Európa versenyképessége csak akkor őrizhető meg, ha az
információs kor eredményeit az innováció orientált gazdaság szolgálatába állítja.
innováció.
Az eEurope Akcióterv alapvetően gazdasági stratégia, amiben az egyik új
elem az, hogy a gazdaságfejlesztés keretébe sorolja az oktatásipart vagy az
egészségügyet. „Az Új Gazdaság sikere a fogyasztóknak attól a képességétől függ
majd, hogy az ajánlott lehetőségek teljesebb előnyét kihasználják. Ehhez meg kell
szerezni a képességeket, amelyek lehetővé teszik számukra a keresett
információkhoz jutást és az eredményes kétirányú kommunikálást az Interneten. A
fogyasztói piacokat ki kell építeni, ha a piacokat fejleszteni akarjuk.” Új eleme a
stratégia gazdasági programnak a kockázati tőke biztosítása a csúcstechnológiával
foglalkozó kis- és középvállalatok számára. Ennek érdekében két önálló programot
indított el az unió: a pénzügyi szolgáltatások és a kockázati tőkebefektetések
közösségi programjait.
A lisszaboni dokumentum megállapítja, hogy a távközlés liberalizációja
valamint az e-kereskedelem jogi feltételrendszerének megteremtése és a kutatásfejlesztés támogatása az Európai Unióban eredményes volt. Ugyanakkor a további
fejlődéshez nélkülözhetetlen a kedvező adózási feltételek és a szerzői jogvédelem
megteremtése.
Az akcióterv olyan felfogást tükröz, amely szerint a globális információs
társadalom korszakában csak rendszerszerűen szabad az európai kontinens és ezen
belül a tagországok jövőjét megtervezni.

eEurope Akcióterv
1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet
a. Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés
b. Gyors Internet a kutatóknak és diákoknak
c. Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák

2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe
a. Az európai ifjúság beléptetése a digitális
korszakba
b. Munka a tudásalapú gazdaságban
c. Mindenki részvétele a tudásalapú gazdaságban

3. Az Internet használatának ösztönzése
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a. Az e-kereskedelem elősegítése
b. Elektronikus közigazgatás: elektronikus
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
c. On-line (táv-) egészségügy
d. Digitális tartalomszolgáltatás a globális
hálózatok felé
e. Intelligens közlekedési és szállító rendszerek
8. Ábra

Az eEurope program jelentős szemléletbeli változást is mutat a korábbi
időszakhoz képest. Míg a korfui határozatban az információs társadalom
fejlesztését elsősorban a piacra és a magánszektorra kívánták bízni, addig az
eEurope programban már visszatükröződik az a tapasztalat, hogy a fejlesztésekben
megkerülhetetlen a központi beavatkozás. Így például az Internet hozzáférések
olcsóbbá és gyorsabbá tétele területén önmagában nem elegendő a piaci verseny
(hiszen a fogyasztók számának el kell érnie a kritikus tömeget). A program
leszögezi, hogy élni kell a központi beavatkozás lehetőségeivel is annak érdekében,
hogy a hozzáférés költségei csökkenjenek az állampolgárok és a gazdaság szereplői
számára., ha kell az árak központi letörésével is. Az elmúlt évtized során kiderült,
hogy Európa erőssége a mobilvonalak elterjedtségében rejlik, amely új
lehetőségeket nyit meg a hálózottság kiterjesztésében, különös tekintettel a távol
fekvő településekre. Társadalmi érdek tehát a második generációs hálózatok
kiépítése (GPRS, EDGE). Az infrastruktúra fejlesztéséhez pedig jelentős központi
erőforrásokat kell biztosítani (Európai Bizottság, Európai Beruházási Bank, állami
fejlesztési alapok, stb.).
Az eEurope Akcióterv egy folyamatosan változó, a társadalmi, gazdasági,
technológiai fejlődés igényeihez alkalmazkodó stratégia, amely megőrizve eredeti
konzisztenciáját évről évre új hangsúlyokkal, konkrét feladatokkal bővül.
Jelenleg az akcióprogram 8 prioritást jelöl meg:
1. Elektronikus szolgáltatások új kereteinek kialakítása
° a helyi távközlési szolgáltatások szétválasztása
° egységes szabályozási környezet kialakítása a tagállamokban
2. Nagysebességű infrastruktúra kiépítése
° drótnélküli multimédia rendszerek – ADSL és kábeles Internet
– fejlesztése
° mobil Internetezés fejlesztése; ennek érdekében az európai a
frekvencia használat szabályozása
° digitális interaktív televíziózás fejlesztése
° az új hatos Internet protokoll (IPv6) bevezetése
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3. Távtanulás, távképzés feltételrendszerének erősítése
° A tanárképzés erősítése különös tekintettel az Internet
lehetőséget
kihasználó
pedagógiai
módszerekre
és
tantervkészítésre
° multimédiás oktatási tartalomfejlesztés
° az e-tanulás akciótervének kidolgozása
4. e-kereskedelem kiterjesztése
° elektronikus aláírás
° a fogyasztói bizalom erősítése érdekében e-kereskedelmi
magatartási kódex létrehozása
° a kis- és középvállalkozások bekapcsolása az ekereskedelembe (go digital)
5. Az információs társadalom befogadásának kiszélesítése
°
hátrányos
helyzetű
csoportok
felzárkóztatása,
a
marginalizálódás megakadályozása
° a szociális befogadás nemzeti cselekvési terv elkészítése a
tagállamokban
6. e-kormányzás fejlesztése
° Internet-alapú szolgáltatások kialakítása a lakosság számára;
° Internet felhasználás az átláthatóság és a döntéshozatali
mechanizmusok fejlesztése érdekében;
° A digitális technológia kihasználtságának növelése a
közigazgatásban
7. Biztonságos hálózatok
° Intelligens (smart) kártya használatának terjesztése
° Számítógépes vészhelyzeteket kezelő csoportok felállítása és
hálózatba szervezése
° Kutatások támogatása
8. Mobil távközlés
° A mobil Internet rendszerek (harmadik generációs mobil
hálózatok) elterjedése érdekében az unió rádiófrekvencia
politikájának kialakítása
° K+F programok támogatása
° Ipv6 bevezetése
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5.2.3.eEurope 2005 program
Az Európai Tanács 2002. június 21-22-én tartandó sevillai ülésére elkészült
az eEurope 2005 program előzetes terve. Az akcióterv két egymással összefüggő és
egymást erősítő fő részből tevődik össze: 1. A szolgáltatások, alkalmazások és
Internet tartalmak fejlesztése; 2. A szélessávú és biztonságos infrastruktúra
kiépítése.
A program három alapelvre épül:
1. A pozitív visszacsatolások ösztönzése a szélessávú és múlti-platform
infrastruktúra, valamint az ezeken folyó szolgáltatások között. Erre azért van
szükség, mert egyik fejlesztése előfeltételezi a másikat, mint ösztönző
tényezőt. Miután a szolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztése a magán
befektetések feladata, az eEurope 2005 Akcióterv feladata, hogy számukra
kedvező jogi környezetet teremtsen.
2. Az újszerűség: az eEurope 2005 azon kívül, hogy túl kíván mutatni a
megindult fejlesztéseken, ajánlásait az elfogadott általános Uniós fejlesztési
irányokkal összhangban fogalmazza meg.
3. A rugalmasság: amely lehetővé teszi a programok ésszerű felülvizsgálatát
annak érdekében, hogy a csatlakozó új tagállamok bekapcsolódhassanak a
programokba.
5.2.3.1.Az akcióterv cselekvési területei
Miután 2004-től Magyarország is teljes jogú tagjává válik az Európai
Uniónak, az eEurope 2005 Akcióterv számunkra is fontos fejlesztési feladatokat
jelöl meg, amelyeknek megvalósítása nem csak nemzeti, hanem lokális szinten is
komoly kihívást jelent. Az akcióprogram négy kiemelt cselekvési területet jelöl
meg.
1. Politikai intézkedések: cél a modern on-line közszolgáltatások fejlesztése
• e-kormányzat
° A tagállamokban minden kormányzati és közigazgatási intézmény
számára biztosítani kell a szélessávú Internet kapcsolatot 2005-re.
° A páneurópai e-kormányzati rendszer létrehozása érdekében 2003-ra
az egyes e-kormányzati rendszereknek illeszkedniük kell egymáshoz
(interoperabilitás)

53

° 2004-re az e-kormányzati szolgáltatásoknak interaktívvá kell
válniuk.
° 2005-re a kormányzatoknak a közbeszerzések nagy részét
elektronikus úton kell elvégezniük.
° Nyilvános Internet elérési pontok kialakítása az állami és a
magánszféra szoros együttműködésével.
° A tartalomszolgáltatásokat Európa kulturális és turisztikai
népszerűsítésére kell felhasználni.
• e-oktatás (távoktatás): cél, hogy 2005-re az iskoláknak (továbbá a
múzeumoknak, könyvtáraknak stb.) rendelkezniük kell szélessávú Internet
kapcsolattal. 2004-2006 időintervallumra szóló Távoktatás Akcióterv
megvalósítása. Az oktatás jogi, gazdasági és társadalmi környezetének
egységes kialakítása.
° 2005-re minden egyetemen virtuális campus kialakítása az oktatók,
kutatók és diákok on-line hozzáférésére.
° 2003-tól pilot projektek keretében az egyetemek és kutatóintézetek
közti egységes számítógépes hálózatok és platformok kialakítására.
° A tudástársadalomban szükséges ismeretek terjesztése a társadalom
minden tagja között, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
csoportokra.
• e-egészségügy: cél az elektronikus egészségügyi kártyák (TB kártyák)
kialakítása a társadalombiztosítási információtárolásra.
° 2005-re a kórházak, laboratóriumok és az érintett otthonok között
egészségügyi információs hálózat kialakítása.
° 2005 végéig on-line egészségügyi szolgáltatások kialakítása.
2. Dinamikus e-business környezet: Az e-business magába foglalja az ekereskedelmet és az üzleti folyamatokat segítő digitális technológiákat is. Meg kell
vizsgálni a jogi környezetet, hogy azonosíthassák azokat a célokat, melyek
segítségével a leginkább tudják ösztönözni a vállalkozásokat az e-business
használatára. Ennek érdekében 2003-ban e-business csúcstalálkozót szerveznek.
° 2003-ra e-business hálózat létrehozása, mely egyesíti a nemzeti és
regionális szereplőket az összehangolt cselekvések érdekében. Cél a
kis- és középvállalkozások (KKV) támogatása.
° 2003-ra egymással összeköthető e-business rendszereket kell
kifejleszteni.
° Növelni kell az e-kereskedelmi rendszerek megbízhatóságát és az
irántuk táplált bizalmat.
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° A Bizottság megvizsgálja az .eu domain név használatának
lehetőségét, mint az európai vállalatok identitásának megteremtését.
° Meg kell határozni, hogy mit is értünk az e-szakértelem fogalmán és
milyen követelményeket támasztunk vele szemben.
3. Biztonságos információs infrastruktúra: Cél a biztonságos kommunikációs
környezet kialakítása a bizalmas kormányzati információk cseréjére.
° 2003 közepére ki kell alakítani egy cyber biztonsági különítményt
(cyber security task force), és a hozzá szükséges jogi környezetet.
° A „Biztonság kultúrája” elnevezésű program keretében olyan
projekteket kell támogatni, melyek minden Internet felhasználó
esetében a biztonság kérdésének a tudatosításához járul hozzá.
4. Szélessávú Internet elérés: cél, a kevésbé fejlett régiókban is megteremteni a
szélessávú Internet elérést
° Meg kell szüntetni a szélessávú hálózat elterjedésének jogi, műszaki
és egyéb akadályait.
° Az állami és a magán szektor ösztönzése annak érdekében, hogy a
többféle alrendszert magába foglaló (multi platform) technológiákon
kínálják a tartalmat.
° A rádió spektrum politikákat úgy kell alakítani, hogy azok a
szélessávú szolgáltatásokat szolgálják.
° 2003 végéig a tagállamoknak meg kell fogalmazniuk a digitális
televíziózásra való átállás tervezetét.
5. Fejlesztés, analízis és a sikeres gyakorlat elterjesztése: célja a már megvalósult,
vagy megvalósítás alatt álló gyakorlatok összegyűjtése és elterjesztése. Ennek
végrehajtása három lépcsőben történik:
° A sikeres gyakorlatok azonosítása és kiválasztása.
° A kiválasztott legjobb gyakorlatok továbbfejlesztése annak
érdekében, hogy minél szélesebb területre legyenek alkalmazhatók, az
elterjesztés irányelveinek meghatározása.
° Az eredmények elterjesztése konferenciák, workshopok, már
meglévő üzleti, kutatási és egyéb hálózatok, illetve egy web oldal
segítségével.
• Benchmarking
° Indikátorok meghatározása
° Felmérés és analízis
° A politikák fejlesztése
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5.2.3.2.Információs társadalom fejlesztő politikák koordinálása
Jelenleg számos információs társadalomfejlesztés folyik európai, nemzeti
vagy regionális szinten. Ezek uniós szintű kommunikációja és koordinációja
gyakran nem megoldott. Ezért szükségessé vált az eEurope kormányzó csoport
megalakítása, melynek irányítója a Bizottság, tagjai pedig a tagállamok és tagjelölt
országok képviselői, s ahol szükséges, a magán szektor képviselői. A csoport fogja
felügyelni az akcióterv végrehajtását, fórumot kínál a tapasztalatok cseréjére, és
elősegíti a tagjelölt országok részvételét.
5.2.3.3.Versenyképesség és Innováció
A lisszaboni értekezlet a következő évtizedre meghatározta az unió célját: az
Európai Uniónak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú
gazdaságává kell válnia, amely képes a gazdasági növekedés fenntartására, több és
jobb munkahelyekkel és nagyobb társadalmi kohézióval. Ennek elérése érdekében
két fontos követelményt állít fel:
° A lehető legtöbb innovációs előnyt kell kinyerni az országos és az
uniós szintű kutatási erőfeszítésekből, ennek érdekében fokozni kell az
együttműködéseket;
° Barátságos környezet kell létrehozni a kezdő és a fejlődő innovatív
vállalkozások számára
Ajánlások az innováció ösztönzésére
1. A nemzeti és regionális szinten kialakítandó innováció-politikák során a tagállamok vegyék
figyelembe és adaptálják az Európában fellelhető legjobb gyakorlatot;
2. Az innováció-politika koherenciája érdekében országos és regionális szinten gondoskodni
kell a koordinációs mechanizmusok kialakításáról és azok működőképességéről;
3. Az innováció javítását célzó országos és regionális programok figyelemmel kísérése,
rendszeres értékelése és egyenrangú áttekintése
4. Olyan jogi, költségvetési és pénzügyi környezet
kezdővállalkozások létrehozásának és fejlődésének;

kialakítása,

ami

kedvez

a

5. Az államilag finanszírozott kutatási eredmények elterjesztése érdekében a kutatóintézetek
ösztönzése, hogy technológiaátadási tevékenységüket hasonlítsák referenciához és alakítsanak
ki partneri kapcsolatokat a vállalkozásokkal;
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6. Regionális szinten elő kell segíteni az olyan támogató szolgáltatások és struktúrák
létrehozását, mint az inkubátorházak, stb. Ösztönözni és koordinálni kell a regionális szintű
integrált innovációs programokat;
7. A felsőoktatási és a közgazdasági iskolákban oktatási és képzési rendszerek felállítása a
vállalkozás és innováció menedzselés oktatásához. Az egyetemek ösztönzése, hogy segítsék
elő a tudás és a technológiák elterjedését;
8. A kutatásra fordított beruházások valamint a kutatók vállalati alkalmazásának ösztönzése;
az egész életen át tartó tanulási programok megvalósítása a szaktudás fejlesztésére és az új
technológiák befogadása iránti nyitottság növelése érdekében;
9. A tudomány, az ipar, a fogyasztók és az állami hatóságok részvételével átfogó viták
rendezése az innovációról;
10. Az innováció támogatása és az innováció iránti igény ébrentartása az állami beszerzéspolitika által.

A lisszaboni tanácskozás és az eEurope program egyik legfontosabb és
egyben elévülhetetlen érdeme, hogy összhangba hozta az információs társadalom
fejlesztését az egységes európai innováció-politikával, s elérendő célként a
versenyképességet hosszútávon garantáló tudásalapú gazdaságot jelölte ki. Ettől
kezdve az unió programjaiban az információs, az innovációs és a tudástermelést
szolgáló fejlesztések egységes és komplex kezelése figyelhető meg.

5.2.4.Tartalomfejlesztési program: eContent program
2000 májusában került nyilvánosságra az Európai Bizottság által az Európa
Tanács számára készített multinacionális program javaslat: “Európai digitális
tartalom a világhálón” (European Digital Content for the Global Network)
címmel. Az európai eContent program a világhálón megjelenő európai digitális
tartalom fejlesztését és használatát ösztönzi az információs társadalom nyelvi
sokféleségének elősegítése érdekében.16
Az európai eContent program célja az európai kreativitást, Európa kulturális
sokféleségét és technológiai erősségeit kiaknázó piaci környezet létrehozása, a
digitális tartalom meghatározott kategóriáinak – európai tudásbázis - fejlesztése és
a hozzáférés elősegítése. A program a 2001-2005 közötti évekre szól és a
következő három akciósorra, és az azt támogató intézkedések finanszírozására tesz
konkrét javaslatot:
16

Az Európa Bizottság javaslata alapján az európai digitális tartalmak és a web oldalak nyelvi különbözőségének
támogatására 150 millió euro áll rendelkezésre.
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1. Public Sector Information (PSI): a hozzáférés kiterjesztése,
alkalmazási területek bővítése, az üzleti lehetőségek maximális
kiaknázása
2. Tartalomtermelés fokozása a soknyelvű, multimédiás környezetben,
lokalizáció
3. A digitális tartalmak piaci dinamizmusának növelése.
Az eContent program már az információs társadalom továbbgondolásának
jegyében született meg és az új, a tudásalapú gazdaság irányába mutat. A
tartalomfejlesztés mögött az egységes európai tudásbázis megteremtése és egy új
iparág, a tartalomipar megteremtésének szándéka húzódik meg. Az eContent
gazdasági jelentőségét jól mutatja, hogy a szektor már ma is az Európai Unió GDPjének 5 százalékát teszi ki (évi 412 Mrd euro) és mintegy 4 millió embert
foglalkoztat. A fejlesztő program megvalósítása során az unió évi 20 százalékos
növekedéssel és mintegy 1 millió új munkahely létrejöttével számol 2005-ig.
Az eContent program megvalósulásának másik nagyjelentőségű politikai
hozadéka az európai identitástudat kialakítása az egységes Európa megteremtésére.

eCONTENT PROGRAM
(Európai digitális tartalom a világhálón)
Az információs közvagyon hasznosításának
ösztönzése

Információszolgáltatások bővítése
Közszféra és magánszféra együttműködésére
építő kísérleti projektek
A nyelvi és kulturális alkalmazkodás erősítése Információtartalom „testreszabása”
A soknyelvűség stratégiájának elfogadása
A nyelvi infrastruktúra megerősítése
A piacképességet erősítő körülmények
A befektetési akadályok elhárítása
támogatása
A szellemi tulajdonjogok átruházásának
előmozdítása

Az információs társadalom sokféleségének elősegítése a világhálón
9. Ábra

58

5.3.Az Európai Unió együttműködési és bővítési politikája:
eEurope+
Az eEurope Akcióterv és az eContent program a csatlakozásra váró
országok, így Magyarország számára is üzenet. A globális információs társadalom
Európában közzétett sűrített, rendszerbe szedett kritériumrendszere súlyos
feladatokat ró a leendő tagállamokra. Az információs társadalomra való
felkészültség foka az idő haladtával nem csupán a csatlakozási feltételek sorába lép
elő, hanem alapvetően meg fogja határozni versenyképességünket is az unión belül.

5.3.1.A csatlakozás új feltételei
A közép-kelet európai országok miniszterei már 1994 szeptemberében, a
ljubljanai konferencián, majd 2000-ben a Varsóban kifejezték szándékukat az
információs társadalom megvalósítására (ljubljanai17 és varsói nyilatkozat18 ).
Mindkét dokumentum nyíltan kifejezésre juttatta, hogy az európai integráció
gyorsításának, sőt az unió tagjává válásnak feltétele, hogy a csatlakozni kívánó
országok adaptálják az információs társadalom fejlesztésére kidolgozott európai
alapelveket. Másként fogalmazva: a közép- és kelet-európai országokkal szemben
elemi elvárás, hogy regionális fejlesztési politikájukban és a tervezések során
juttassák érvényre az információs társadalom célkitűzéseit. A nyilatkozat külön
kitér a helyi politikák jelentőségére, amennyiben „aláhúzza a lokális és regionális
kormányzatok
növekvő
szerepét
az
infokommunikációs
technológiák
használatának, mint a lokális és regionális szükségletek kielégítésének
ösztönzésében, kiterjedt lokális részvétel és bevonás keretében.”

5.3.2.eEurope+ Akcióterv
A kifejezetten a kelet-európai országok számára készülő információs
társadalom stratégiát, az eEurope+ Akciótervet a 2001 júniusában, Göteborgban
összeült konferencián fogadták el.
Az eEurope + Akcióterv a tagjelölt országok számára nem csupán a
fejlesztési irányelveket fogalmazza meg, hanem javaslatokat is tesz arra nézve,
hogyan lehet közösen erőfeszítéseket tenni az európai információs társadalom
megvalósítása érdekében. A program lényegében akciótervbe sűríti az eEurope és
17

A csatlakozásra váró országok miniszteri értekezlete 1994 szeptemberében a szlovéniai Bled városában. A
tanácskozás rávilágított arra a politikai szükségszerűségre, hogy az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó középeurópai országoknak aktív szerepet kell vállalniuk az információs társadalom kialakításában és az európai
dokumentumokban rögzített alapelvek megvalósításában.
18

http://europa.eu.int/ISPO/Welcome.html
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az eContent programba foglalt azon teendőket, amelyek jelenlegi felkészültségük
alapján a csatlakozásra váró országokban megvalósításra várnak 2002-2003-ban.
A program célja:
• A szabályozási keretfeltételek egységes megteremtése az Új
Gazdaságba való átmenethez
• A különböző fejlettségi szinten lévő országok közötti és az
országokon belüli digitális megosztottság minimalizálása.
Az eEurope+ Akcióterv a sajátos kelet-európai igényekből indul ki, és
figyelembe veszi az egyes országok nemzeti információs stratégiáit. Ennek
köszönhető, hogy a program igyekszik összhangot teremteni az eEurope és a
nemzeti stratégiák a célkitűzései között.

eEUROPE + PROGRAM
0. Az információs társadalom megalapozása
Megfizethető
és
minden
állampolgár
számára
hozzáférhető
telekommunikációs szolgáltatás.
- A közösségi joganyag információs társadalommal kapcsolatos részeinek
átvétele és adaptálása a nemzeti jogalkotásban

1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb Internet
a) Olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáférés
b) Gyorsabb Internet a diákoknak és kutatóknak
c) Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák

2. Befektetés az emberekbe és az információs jártasság
megszerzésébe
a) Az európai fiatalság beléptetése a digitális korszakba
b) Munka a tudásalapú gazdaságban
c) Mindenki részvétele-bevonása a tudásalapú
gazdaságba

3. Az Internet használat elősegítése
a) Az e-kereskedelem terjedésének felgyorsítása
b) Elektronikus kormányzat: on-line hozzáférés a
közösségi szolgáltatásokhoz
c) On-line egészségügy
d) Európai digitális tartalom a globális hálózatok
számára
e) Intelligens közlekedési rendszerek
f) On-line környezet(védelem).
10. Ábra
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5.4.Vidékfejlesztés az Európai Unióban
Az Európai Közösséget létrehozó hat állam már alapító okiratában
kifejezésre juttatta azon szándékát, hogy gazdaságaik egységesítésével harmonikus
fejlődést kívánnak biztosítani „a különböző régiók között meglévő különbségek és a
hátrányos helyzetű területek elmaradottságának csökkentése révén”.19 A területi
kiegyenlítés azonban csak a ’80-as években vált központi gondolatává az unió
területfejlesztési politikájának, amikor is az agrártámogatási rendszer a korábbi
földalapú támogatás helyett egyre inkább a komplex vidékfejlesztésre kezdte
helyezni a hangsúlyt. Az európai vidékfejlesztés célja, hogy megújítsa és erősítse a
mezőgazdasági vidékek versenyképességét a vidéki életforma és környezet
értékeinek védelme és megőrzése mellett:
• A táj és a természeti környezet adottságait figyelembe vevő agrár
struktúra
• A tájfenntartás és a foglalkoztatás összhangjának megteremtése – a
fejlesztéseknek harmonikusan kell illeszkedniük a vidéki életmódhoz
• A vidékfejlesztés során előnyt élveznek azok a fejlesztések, amelyek
a mezőgazdasági tevékenységet folytató, de abból csak részjövedelmet
élvező népesség foglalkoztatására irányulnak
• Népességmegtartó képesség erősítése,
• Az életminőség javítása
Az integrált területfejlesztés legmegfelelőbb egysége a kistérség, mert
érvényesíthető leginkább a táj adottságaira támaszkodó agrár stratégia.
Mindamellett, az európai területfejlesztési politika középpontjában
változatlanul a régiók állnak. A regionális politika célja, hogy csökkentse a
különböző régiók közötti különbséget és a kedvezőtlen adottságú régiók
elmaradottságát – szögezi le a Maastrichti Szerződés (130 a. cikk.). Ennek
megfelelően, az unió fejlesztésekre szánt pénzügyi alapjai is a regionális politika
pénzügyi bázisává váltak. Hat pénzügyi alap áll rendelkezésre:
1. Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA): célja
a mezőgazdaság modernizálása és a termelési eljárások fejlesztése mellett a
kedvezőtlen adottságú térségek támogatása, a vidéki táj és környezet fejlesztése, a
vidék alkalmazkodó képességének növelése is.

19

Római Szerződés, 1957 március 25.
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2. Európai Szociális Alap (ESZA): feladata a Közösség foglalkoztatási és
szociális céljainak támogatása különös tekintettel az élet- és munkakörülmények
minőségének javítására
3. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): célja az unión belüli
alapvető regionális különbségek, egyenlőtlenségek csökkentése, az elmaradott
régiók és hanyatló ipari régiók strukturális alkalmazkodásának előmozdítása.
4. Halászati Orientációs Pénzügyi Alap (HOPE)
5. Európai Beruházási Bank;
6. Európai Kohéziós Alap (EKA): célja, hogy azon országokat, amelyeknek
az 1 főre jutó GDP-je nem haladja meg az uniós átlag 90%-át és rendelkeznek
megfelelő konvergencia programmal, hozzásegítse az EMU feltételeinek
teljesítéséhez

5.4.1.Strukturális Alapok
A Strukturális Alapok elnevezés utal arra, hogy összehangolt felhasználásuk
strukturális változásokat s ez által fejlődést eredményez. Minden alap
meghatározott forrásokkal rendelkezik, s azokat csak a meghatározott célra lehet
felhasználni. Az összehangolt felhasználás fő színtere a régió. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a fejlettségben kialakult feszültségeket területi (regionális) és nem
ágazati megközelítésben kell kezelni.
♦ ERFA: feladata a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése, a termelő
beruházások, az infrastruktúra és az innováció fejlesztés támogatása.
♦ ESZA: célja a foglalkoztatási viszonyok javítása, esélyteremtés támogatása
♦ EMOGA: két szekcióból áll:
1. Garancia rész: a piaci zavarok elhárítását (intervenció) és a
gazdák
támogatáscsökkenésből
következő
jövedelem
kiegészítését (kompenzáció) szolgálja (korai nyugdíjaztatás,
kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi megszorítottságok
alá tartozó térségek támogatása, agrárkörnyezeti programok
támogatása, erdőgazdálkodás fejlesztése).
2. Orientációs rész: szerkezetváltás elősegítése, a gazdálkodók
és a gazdálkodás orientálása (befektetés az agrárgazdaságba,
fiatal gazdálkodók támogatása, képzések, mezőgazdasági
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termékek feldolgozása és értékesítése, vidéki
alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése).

térségek

A támogatások mértéke az összes beszámítható költségnek maximum 75%-a.
Vállalkozásokba történő beruházás esetén az összes költség maximum 35%-a.

Szabályozó
rendelkezés megnevezése

Tervezett
kifizetés
(euro)

Fiatal gazdák támogatása

Megjegyzés

1 főre
25.000
1 főre

Korai nyugdíjazás

15.000
50.000

1 A
teljes
összeg
kedvezményezettre

3.500
Dolgozónként 1 évre
Kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása
Minimum

25

Hektáronként
(mezőgazdasági
hasznosítású területeken)

Maximum
200
Támogatás agrár-környezeti programok vállalására
Egy nyári növények
600
Hektáronként
Ültetvények (speciális évelő
növények)
900
Egyéb földhasználat
450
Erdősítés miatti bevételkiesés pótlása
Farmereknek és társulásoknak
725
Hektáronként
Egyéb jogi személyeknek
185
Kompenzációs támogatás az ökológiai és védelmi funkciójú
Minimum

40

Maximum

120

Hektáronként

11. Ábra Az EMOGA Garanciális részből vidékfejlesztési támogatások megoszlása
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1

2000-2006 programozási időszakra

A strukturális támogatások megszerzésének kritériumai:
• Programozás: projekt támogatás helyett komplex programok
támogatása
• Addicionalitás: a támogatás nem helyettesítője, hanem
kiegészítője a nemzeti forrásoknak. Másként fogalmazva, csak olyan
programok kerülhetnek támogatásra, amelyekhez megfelelő
mennyiségű önerő áll rendelkezésre.

5.4.2.Kohéziós Alap
Azon országok, amelyekben az 1 főre jutó GDP nem haladja meg az unió
átlagának 90 százalékát és megfelelő konvergencia programmal rendelkeznek, a
felzárkóztatás érdekében külön támogatást kapnak a Kohéziós Alapból. Ennek
összege éves szinten nem haladhatja meg a tagállam GDP-jének 4%-t.20 A
támogatás
felhasználási
területe:
infrastruktúrafejlesztés
(úthálózat,
telekommunikáció), energia szektor fejlesztése, környezetvédelmi beruházások.
A támogatási rendszer alapelvei:
• Koncentráció eleve: a rendelkezésre álló forrásokat
földrajzilag koncentrálta, a legrászorultabb területeken kell
felhasználni.
• Programozás elve: a támogatást az adott térség komplex
fejlesztési programjának kell megalapozni.
• Addícionálás elve: a támogatás kiegészítő jellegű, és nem
helyettesíti a nemzeti támogatási forrásokat.
• Partnerség elve: a fejlesztési program előkészítésében,
finanszírozásában és végrehajtásában érdekelt szervezetek folyamatos
együttműködése.
• Szubszidiaritás elve: a fejlesztési programmal kapcsolatos
döntéseket a felhasználáshoz legközelebb álló, legilletékesebb szerv
hozza meg.
20

Az Európai Tanács berlini ülésén elfogadott, és az Agenda 2000-ben rögzített szabály, amely az eddigi
legkedvezményezettebb országok esetében kialakult helyzetet szentesíti, elejét véve a leendő tagállamok magas
GDP-arányos támogatási igényeinek. Miután a szabály nincs tekintettel az adott ország abszorpciós képességére,
valójában alkalmazása is értelmetlen.
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5.4.3.AGENDA 2000
Az egységes csomagba foglalt Strukturális Alapok működését 2000-2006
közötti periódusra az „AGENDA 2000” intézkedési csomagja határozza meg. A
vidékfejlesztési politika célja, hogy a vidékfejlesztés a közös európai agrárpolitika
második pillérévé váljon. Ezen cél elérése, valamint a fenntartható fejlődés
érdekében a strukturális alapoknak hatékony segítséget kell nyújtaniuk a vidéki
(rurális) térségek számára.21 A pénzügyi alapok felhasználásban általános célként
jelöli meg a mezőgazdasági és az erdészeti szektor megerősítését, a vidéki térségek
versenyképességének javítását, valamint a környezetvédelmi szempontok fokozott
figyelembe vételét.
A programok kialakításában négy alapelvnek kell érvényre jutnia:
• a mezőgazdaság multifunkcionális jellege
• a gazdaság többszektorú és integrált megközelítése
• a támogatások rugalmassága
• a programkészítés és a végrehajtás átláthatósága
Az Agenda 2000 hét évre szóló fejlesztési tervet tartalmaz, amely
prioritásként jelöli meg:
1. A fejlődésben legelmaradottabb régiók fejlődésének és strukturális
átalakulásának támogatása. Erre a célra fordítják a rendelkezésre álló
pénzforrások mintegy kétharmadát. A megvalósításban felhasználható
alapok: ERFA, ESZA, EMOGA Orientációs része, HOPE. Azok a
régiók pályázhatnak, amelyekben az utolsó 3 évben az 1 főre jutó GDP
nem érte el az uniós átlag 75%-át. (Gyakorlatilag minden magyar régió
ebbe a kategóriába sorolható).
2. A szerkezeti problémákkal – hanyatló vidéki térség, halászattól
függő, válság sújtotta övezetek, modernizálásra szoruló városi
körzetek - küzdő régiók támogatása. Felhasználható alapok: ERFA,
ESZA.
3.
Az
oktatási,
képzési
és
foglalkoztatási
rendszerek
alkalmazkodásának és korszerűsítésének elősegítése. Felhasználható
alap: ESZA.
21

Az „Agenda 2000” meghatározásában vidéki jellegű az a település, amelynek népsűrűség nem több mint 100
fő/km2. A régiók NUTS III. szintje (megye) jellegének minősítése ruralitás szerint a vidéki közösségekben
(településeken) élők aránya alapján történik. Vidéki régiónak tekinthető az a terület, ahol a népesség 15-50 %-a
vidéki meghatározottságú, vagyis a lakosság több mint 50 %-a településeken él.
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Miután egy régió csak egy cél szerint részesülhet támogatásban,
Magyarország számára az első pontban foglalt célkitűzések alapján érdemes a
fejlesztési terveket kidolgozni.
A 2000-2006 közötti időszak támogatási jogcímei között az agrár és agrárkörnyezetvédelmi beruházások támogatása mellett (feldolgozás, értékesítés,
erdőgazdálkodás) megtalálhatjuk azon intézkedéseket is, amelyek bár első
pillantásra szociális jellegű fejlesztéseknek tűnnek, valójában azonban a korszerű
és hosszú időintervallumra vonatkozó mezőgazdasági fejlesztést szolgálják: fiatal
gazdálkodók elindítása, a hátrányos adottságú területeken gazdálkodók támogatása,
korai nyugdíjba vonulás lehetőségének megteremtése, képzési rendszerek
felállítása, stb.

5.4.4.LEADER Program és a LEADER+
Az Európai Bizottság a vidékfejlesztés módjára 2000-ben
keretszabályozást és speciális módszer alkalmazását határozta meg.22

új

• A Bizottság ajánlása értelmében a helyi fejlesztésre a helyi társadalmat
megfelelően reprezentáló „akciócsoportot” kell létrehozni. Az akciócsoport
felelős a stratégiai program kialakításáért és megvalósításáért. Tagjai a
helyi önkormányzatból, közintézményekből, a gazdálkodó és civil
szervezetekből kerülnek ki.
Az akciócsoportok között szoros és folyamatos együttműködést kell
kialakítani. A számítógépes adatbázisban minden csoport köteles közzétenni
tapasztalatait.
• A stratégiát, a Bizottság által megjelölt prioritások alapján 10.000-100.000
lakosságszám közötti, szervesen összetartozó térségre kell kidolgozni,
függetlenül attól, hogy ez a térség egybeesik-e az adminisztratív és kistérségi
határokkal.
• A pályázatok elbírálását a LEADER nemzeti szervezete végzi.
• A programtámogatás feltételei:
- gazdasági és ökológiai fenntarthatóság
- munkahelyteremtés a nők és a fiatalok számára

22

2000/C 139/05 számú Bizottsági Ajánlás.
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• A vidékfejlesztéshez kapcsolódó támogatások két csoportra bonthatók:
1. Vidékfejlesztési intézkedések
2. Támogatható közösségi kezdeményezések (LEADER+): helyi
akciócsoportok, vagy sajátos érdeklődésű embereket tömörítő
szervezett csoportok

5.5.A támogatások szerepe a felzárkózásban
A legkevésbé fejlett régiók felzárkóztatásának elősegítésében meghatározó a
gazdasági fejlődés feltételeinek javítása: infrastruktúrafejlesztés, munkaerő
képzettségi szintjének emelése, vállalkozó kedv ösztönzése. A Strukturális
Alapokból nyújtott támogatások eredményeként az Európai Unió mindenekelőtt a
gazdasági és szociális kohézió elérését megalapozó hatásokat vár.
A kohéziót biztosító támogatások alapvetően 3 területre koncentrálódnak:
• Emberi erőforrás fejlesztés: célja a támogatottak képzettségének,
képességeinek bővítése, az alkalmazhatóság szélesítése.
A támogatások hatására nő a munkaerő piaci versenyképesség és az
esélyegyenlőség. A humánerőforrásra fordított támogatások hatással
vannak a vállalkozásokra: alkalmazhatóság, termelékenység javulása,
innováció ösztönzés (új technológia bevezetése), új termelő üzemek,
ágazatok megjelenése.
• Vállalkozások támogatása: célja a verseny előnyök megteremtése a
fizikai és immateriális beruházások területén.
A kapacitásbővüléshez és a beruházási költségek mérsékléséhez,
valamint a termelékenység növekedéséhez nyújtott támogatások
hatására csökkennek a termelési költségek és növekszik a
vállalkozások versenyképessége. Ez utóbbit erősítik a nem anyagi
jellegű (marketing, innovációs tevékenység, üzleti környezet javítása
stb.)
• Alapinfrastruktúra kiépítése: a támogatások célja az adott régió,
térség gazdasági környezetének javítása.
A támogatások hatása összetett és sokrétű, közvetetten mind a
gazdaság, mind pedig a helyi lakosság életkörülményeire jótékony
hatást gyakorol: megszünteti a termelést korlátozó körülményeket,
csökkenti a termelési költségeket, új gazdasági ágazatok telepítésére
nyújt lehetőséget, elősegíti a térség közvetlen bekapcsolódását a
regionális és globális térszerkezetbe, új beruházások vonzása stb.
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12. Ábra Humán
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13. Ábra Termelőstruktúrák
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14. Ábra Alapinfrastruktúra

Fokozódó
versenyelőnyök
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Megerősödött
gazdasági
környezet

fejlesztésére fordított támogatások hatása25
Csökkenő
termelési
költségek
Fokozódó

23

Forrás: Identifying the Structuring Effects of Community Interventions, European Comission, MEANS Handbook
versenyelőnyök
no.2., Brusse1s, 1995.
24
u.o.
25
u.o.
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Infrastruktúra
támogatás

Kedvező
termelési
feltételek
Megerősödött
gazdasági
környezet

Jobb
életkörülmények

A támogatások rövidtávú fejlődési tényezőként mindhárom területen hatást
gyakorolnak az adott régió helyzetére, és olyan endogén és exogén fejlődést
indítanak el, aminek hatására közép- és hosszú távon érvényesülő fejlődési
tényezők alakulnak ki.
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6. Kapcsolat a magyar dokumentumokkal
6.1.Általános helyzetkép
Magyarország csak a 90-es évtized végére jutott el oda, hogy az információs
kori kihívásban ne pusztán a leszakadás fenyegetését, hanem a felzárkózás, a
kitörés esélyeit is meglássa. A kedvező hazai adottságok és az elmaradás
területeiből kirajzolódó vegyes kép ellenére hazánk ma ugyanazokkal a
kihívásokkal találja szembe magát, mint az Európai Unió tagországai. A
kihívásokra adandó válaszokra nincs egységes recept, az Európai Unió országai
éppen úgy keresik a megfelelő válaszokat, mint Magyarország.26
Hazánkban a jövő kialakítása szempontjából az egyik legjelentősebb lépés,
az 1990-es évtized második felében lezajlott alapvető szemléleti fordulat volt.
Ennek eredményeként Magyarország ma már az információs társadalom és
gazdaság térhódításában minőségi felzárkózási lehetőséget és kitörési esélyt lát. Ez
a szemléleti fordulat - a kezdeményező szerep és az aktív részvétel szándéka - több
mozzanat együttes jelentkezésére vezethető vissza:
• Napjainkra Magyarországon a gazdaságot, a közigazgatást, az
oktatást és a kultúrát már olyan mélyen járják át a korszerű és mindinkább
tömegesedő információtechnológiai megoldások és alkalmazások, hogy mind
az állampolgárok, mind a döntéshozók számára megélt tapasztalattá vált az
„információs forradalom” társadalom- és gazdaságalakító hatása.
• Az „információs társadalom” siker országai - mint Finnország,
Svédország, Írország vagy Dánia - bebizonyították, hogy az információs
társadalom és gazdaság fejlesztését célzó programok elindítása, a terület
gazdaságpolitikai prioritásként való kezelése megteremti a sikeres kitörés
feltételeit.
•A magyar informatikai- és tudásipar egyre inkább a nemzetgazdaság,
a külföldi tőkebevonás és az export meghatározó ágazatává válik. Ez is
megerősíti azt a felismerést, hogy Magyarország számára a kulturális-,
társadalmi- és tudástőke jelenti a versenyképesség meghatározó elemét.
26

Magyarország már azzal példát mutatott Közép-Európában, hogy két hónappal az eEurope megjelenése után
nyilvánosságra hozta az e-Magyarország elképzelését, amely 1999 decembere és 2000 februárja között közel kétszáz
szakértő véleményének figyelembevételével született meg. A Nemzeti Információs Társadalom Stratégiájának 1.0 –
ás verziója is mindössze öt hónap alatt készült el…
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• Magyarország fejlesztési programjaiban (például Nemzeti
Információs Társadalom Stratégia) új megközelítést tükröz, hogy a
támogatásokat elsősorban a profitorientált és non-profit szervezetek – így
önkormányzatok is - kapják, amelyek forrásmultiplikálással tovább növelik,
és a közjavára fordítják ezeket a forrásokat, illetve a források kedvező
hatásait.
• Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk ma már tény, s ez az
információs társadalom feltételrendszerének kiépítése területén, különösen a
fejlesztési stratégiákban való megjelenítés, valamint a tudásalapú gazdaságra
való felkészülés új feladatokat, kötelezettségeket ró az országra. Számos
területen, mint például a szélessávú, gyors hálózatok fejlesztése, vagy a
lakosság iskolázottságának emelése – az információs írásbeliség elterjesztése
-, az új technológiák befogadására és alkalmazására való ösztönzés az élet
minden területén, a területfejlesztés problematikáját nem csak kitágítja,
hanem át is értelmezi.

6.1.1. Az e-Magyarország célkitűzései
Magyarország két hónappal az eEurope megjelenése után nyilvánosságra
hozta az e-Magyarország elképzelését27. Az e-Magyarország program elsősorban a
magyar gazdaság és társadalom 2000. év eleji helyzetéből, egy reális, távlati
jövőképből kiindulva vázolta fel - kapcsolódva az eEurope programpontokhoz - a
tennivalókat.28 Az e-Magyarország programot összehasonlítva az 1999. decemberi
eEurope felhívással, és a 2000. júniusában nyilvánosságra hozott eEurope
Akciótervvel a következőket állapíthatjuk meg:
• Az információs társadalom magyar stratégiai programja megfelel az
Európai Unió cselekvési programjában megjelölt célkitűzéseknek.
27

e-Magyarország, www.inco.hu 2000/1.

28

„A globalizáció korában egy ország csak akkor képes megőrizni vagy javítani polgárai életminőségét, ha
korszerű, innovatív, ezért versenyképes gazdaságot teremt. A globális világgazdaságban azonban csak az a
nemzetgazdaság lehet eredményes, amely versenyképes társadalomra támaszkodhat. A versenyképes társadalom
tagjai képesek és készek kommunikálni, kooperálni, képesek és készek egész életük folyamán új ismereteket és
képességeket elsajátítani, képesek és készek civil, nem kormányzati, non-profit, stb. szerveződések során át hatékony
válaszokat, megoldásokat találni a környezetükben kialakuló új jelenségekre, problémákra.
A versenyképes társadalmat olyan hatékony, professzionális állam „szolgálja ki”, amely a világpiacon is
„versenyképes árakon”, költségekkel szervez közigazgatási, egészségügyi, szociális ellátási, helyi önkormányzati,
innovációs, oktatási, stb. szolgáltatásokat a társadalom tagjai, így az adott országban dolgozó gazdasági egységek
számára. Mindez elképzelhetetlen a legkorszerűbb informatikai és technológiai eredmények legszélesebb körű és
„hétköznapi” alkalmazása nélkül.”
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(Kezdve az olcsóbb és gyorsabb Internet hozzáféréstől az ekereskedelem elősegítéséig.)
• Miután Magyarországon a hozzáférés még nem olyan színvonalú,
mint Európa nyugati felében, kiemelt cél, hogy Magyarországon is
kiépüljön a gyors, szélessávú, interaktív hálózat.
• A magyar stratégia néhány szempontból (teleházak / tudásházak,
technológiaparkok, stb.) szisztematikusabb, rendszerszerűbb fejlesztést
javasol, mert a viszonylagos lemaradás „légüres tereiben” rögtön a
legmagasabb színvonal elérését tűzhetjük ki célul.

Infokommunikációs eszközökhöz
való hozzáférés Magyarországon (%)
Otthoni PC
Otthoni Internet
Vezetékes telefon
Mobil telefon
Videomagnó
Kábeltévé
Műholdvevő

2001

2002

22
6
74
48
51
51
18

26
8
74
62
54
53
17

15. Ábra

Ha Magyarország az információs társadalom keretei között akarja behozni
lemaradását, akkor érdemes arra koncentrálnia, hogy néhány területen (például az
intelligens régiók létrehozása, e-közigazgatás megszervezése) rögtön Európa élére,
vagy legalábbis a legjobbak közé kerüljön.
Magyarország információs társadalom fejlesztésének érdekében az elmúlt
években jelentős erőfeszítések történtek a programozások területén is. Ki kell
emelni a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által
összeállított, a szakmai szervezeteken túl számos társadalmi és civil szervezet
bevonásával elkészített Nemzeti Információs Társadalom Stratégiát (NITS)
valamint a Gazdasági Minisztérium által, 2000 márciusában elkészített Széchenyi
Tervet. Mindkét dokumentum legfontosabb üzenete, hogy az információs
társadalom megvalósításához szükséges fejlesztések megkerülhetetlenek és az
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ország gazdasági, társadalmi felemelkedését szolgálják. Kiemelt figyelmet
fordítanak a:
• az infokommunikációs eszközök használata iránti igény felkeltésére,
• az információs írástudás elterjesztésére,
• a technikai infrastruktúra hozzáférhetővé és tömegessé tételére,
• a magyar nyelvi tartalom (információ és szolgáltatások) fejlesztésére,
• az elektronikus kormányzat és önkormányzat kiépítésére, a
„szolgáltató állam” és az e-közigazgatás megteremtésére.

Egyes IKT használati formák elterjedtsége
Magyarországon (%)
2001
2002
PC-t használók
Internetezők
E-mail használók
Mobil telefont
használók
WAP-os készüléket
használók
Online vásárlók

29
17
8
44

31
21
10
55

8
1

16
1

16. Ábra

6.2.Kapcsolat a nemzeti fejlesztési dokumentumokkal
A Sárvíz kistérség intelligens stratégiájának országos keretfeltételeit
Magyarország átfogó terület-, gazdaság- és társadalomfejlesztési dokumentumai
teremtik meg. A Sárvíz kistérség stratégiai tervében foglaltak ezért – többek között
- összhangban állnak az Országos Területfejlesztési Koncepció, a Nemzeti
Fejlesztési Terv valamint a Magyar Információs Társadalom Stratégia céljaival.

6.2.1.Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)29
Bár a 2002-es kormányváltással a korábbi Széchenyi Terv felfüggesztésre
került, az új Széchenyi Terv és a Nemzeti Fejlesztési Terv tovább folytatja annak
információs társadalomfejlesztésre vonatkozó törekvéseit, ugyanakkor tovább is lép
és a versenyképesség érdekében a fejlesztések végső céljaként a tudásalapú
29

A NFT utolsó, 2002 decemberi verzióját ld. www.euforium.hu
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társadalom és gazdaság megvalósítását jelöli meg, egy átfogó, komplex ország
fejlesztő program keretében. A változást mindenek előtt uniós csatlakozásunk, az
azzal együtt járó Strukturális Alapok és Kohéziós Alap megnyitása indokolja.30 Az
összességében mintegy 1.300 Mrd forint, Magyarország legjelentősebb külső és
egyben fejlesztési forrása. Bár a NFT hosszú távú célokat is kijelöl, a fejlesztési
források teljes körű felhasználása érdekében, mindenek előtt három évre szóló
(2004-2006), rövidtávú program, amely, ellentétben a Széchenyi Tervvel,
társadalompolitkai (életminőség javítása) megközelítésben keresi a fejlődési
lehetőségeket. Ez a felfogás mindenek előtt arra az európai intelligens fejlesztési
felfogásra és gyakorlatra utal, amelynek középpontjában az ember és a társadalom
(social-push), a technikai és technológiai változások közepette élő helyi közösség
áll, nem pedig az amerikai fejlesztési gyakorlat, ahol a piac által generált technikai
nyomás (techno-push) a meghatározó.
A NFT általános célja, Magyarországnak az európai átlag alatti fejlettségi
lemaradásának csökkentése, specifikus célkitűzése pedig az ország
versenyképességének erősítése, az emberi erőforrás fejlesztése valamint a
környezetvédelmi és egészségügyi feltételek javítása. A fejlesztési terv öt operatív
programcsomagra oszlik, közös vonásuk azonban, hogy mindegyikben
megjelennek az információs társadalomra, az innovációra és a tudásalapú gazdaság
megvalósítására vonatkozó célrendszerek.
1. Humánerőforrás fejlesztés operatív program
Cél: A foglalkoztatási szint emelése, a munkaerő versenyképességének javítása, a
gazdaság igényeihez igazított képzettségi és tudásszint biztosítása, hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok beilleszkedésének elősegítése (humán tőkébe való
befektetések növelése, munkaerő képzettség javítása, innovációs készség fokozása,
intézményi és infrastrukturális háttér korszerűsítése és kiépítése).
Horizontális cél: a romák esélyegyenlőségének érvényesítése, az
információs
társadalom megvalósításához szükséges készségek, ismeretek és tudásbázis
valamint az innovációs képesség fejlesztése, erősítése.
Prioritások: 1. A munkaerőpiacról tartósan kiszorultak visszaintegrálása a
munka világába (információs rendszer és oktatási rendszer
megteremtése, a helyi és egyéni igényekhez, adottságokhoz
alkalmazkodó szolgáltatási rendszer kialakítása);
30

A NFT-et minden olyan országnak el kell készíteni az EU Bizottsága számára, amelyeknek az egy főre jutó GDPje nem éri el az európai átlag 75%-át. Ezen dokumentumok alapján készíti el a Bizottság azt a támogatási kerettervet
amelyek szektoriális és regionális operatív programok keretében valósulnak meg 2004-2006 között. Magyarország
ezen időszakban várhatóan 750 Mrd forintnyi támogatásra számíthat (Strukturális Alap: 500 Mrd, Kohéziós Alap:
250 Mrd), amelyet 550 Mrd hazai forrás egészít ki a társfinanszírozás keretében.
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2. Küzdelem a társadalmi kirekesztés ellen (a forrásokhoz,
javakhoz, jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosítása mindenki számára, a társadalmi kohézió és
beilleszkedés segítése);
3. Az oktatás és képzési rendszerek fejlesztése, az egész
életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése (az iskolai
oktatásban a kulcsfontosságú készségek elsajátítása, az oktatás
és a gazdaság kapcsolatának erősítése a foglalkoztathatóság
növelése érdekében, a tanulás lehetőségeinek kiterjesztése
minden társadalmi csoport és korosztály számára, a változó
igényekhez igazodó, rugalmas felnőttképzés megteremtése,
kulcskompetenciák és nyelvtudás fejlesztése, az oktatás
teljes vertikumában az információs és kommunikációs technikák
és technológiák alkalmazása);
4. Alkalmazkodó képesség és a vállalkozói készségek
fejlesztése, a gazdasági szervezetek innovációs és alkalmazkodó
képességének növelése érdekében;
5.
Humánerőforrás
fejlesztéséhez
kapcsolódó
infrastruktúrafejlesztés;
Forrás: Európai Szociális Alap (ESZA), Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA).
2. Gazdasági versenyképesség operatív program
Cél: A termelői szektor modernizációja, a korszerű üzleti környezet fejlesztése.
Horizontális cél: Az információs gazdaság kiépítése, innováció és
technológiafejlesztés, fenntartható erőforrás gazdálkodás megteremtése, a
környezetminőség javítása, kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése.
Prioritások: 1. Befektetés-ösztönzés (vállalkozói környezet fejlesztése a
külföldi működő tőke vonzása érdekében, vállalatok
modernizálása, jogi szabályozások egyszerűsítése, infrastruktúra
fejlesztés a magas szintű szolgáltatások biztosítása érdekében –
ipari parkok, logisztikai szolgáltató központok, regionális
vállalati központok kialakításának ösztönzése, az európai
környezet- és munkavédelmi előírások érvényesítése);
2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése (verseny- és
alkalmazkodó képesség javítása, technológiakorszerűsítés,
innovációs tevékenység ösztönzése, üzleti szolgáltatások
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fejlesztése, együttműködés és beszállítói kör fejlesztése, a
pályázati lehetőségekbe való bekapcsolódás elősegítése);
3. K+F tevékenység és innováció erősítése a gazdasági szférában
(generikus és biotechnológiák, új anyagok és környezetkímélő
eljárások,
innováción
alapuló
vállalati
és
kutatási
együttműködése,
stratégiai
szövetségek
létrehozásának
előmozdítása);
4. Információs társadalom, tudásalapú gazdaság-fejlesztés
(információforrások digitalizálása, közösségi hozzáférés
technológiájának és eszköztárának beszerzési támogatása, egazdaság, e-kereskedelem fejlesztése, digitális tartalomipar
fejlesztés, e-közigazgatás);
Forrás: ERFA
3. Környezetvédelmi és infrastruktúrafejlesztési operatív program
Cél: Települési környezetvédelem erősítése, környezetbiztonság növelése,
környezetbarát energiagazdálkodás, hatékony és progresszív egészségügyi ellátó
rendszer kialakítása (eszközfejlesztés, kommunikációs kapcsolat), a digitális
szakadék csökkentése (távközlési infrastruktúra országos kiterjesztése), a gazdasági
versenyképesség infrastrukturális feltételeinek megteremtése (e-közigazgatás, egazdaság).
Horizontális cél: Kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosítása.
Prioritások: 1. Környezetvédelmi fejlesztések (hulladékgazdálkodás,
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és kezelés, környezeti károk
okozta tájsebek gyógyítása, árvízvédelem, a természeti
biodiverzitás és táji örökség megóvása, regionális energetikai
szuverenitás részleges megteremtése: energiafelhasználás
racionalizáció, megújuló energiaforrások felhasználása);
2. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (ellátórendszer
szerkezetátalakítása, modernizációja, informatikai fejlesztés
különös tekintettel az ágazati kommunikációs rendszer
kiépítésére, műszerek korszerűsítése);
3. Közlekedési infrastruktúrafejlesztés;
4. Távközlési infrastruktúra fejlesztése (a jelenleg csak
mérsékelt adatátviteli sebességgel rendelkező települések
bekapcsolása az országos rendszerbe és a nagy sávszélességű
hozzáférés általánossá tétele).
Forrás: Európai Kohéziós Alap (EKA) környezetvédelmi és közlekedési
támogatása, ERFA
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4. Agrár- és vidékfejlesztés operatív program
Cél: A mezőgazdaság és élelmiszer feldolgozás versenyképességének javítása,
környezetbarát mezőgazdaság kialakítása, földhasználat racionalizáció, vidék
felzárkóztatás.
Horizontális cél: A magyar vidék gazdasági potenciáljának növelése,
foglalkoztatási képesség növelése, területi különbségek kiegyenlítése,
hátrányos helyzetben élők esélyeinek növelése.
Prioritások: 1. Versenyképesalapanyag-termelés (termeléskorszerűsítés);
2. Élelmiszer feldolgozás modernizálása;
3. Vidéki térség fejlesztése (környezetkímélő technológiák,
földhasználati struktúra javítása, erdősítés, egyéni gazdaságok
árutermelésének javítása, termelők együttműködésének és
integrációjának
támogatása,
technikai
segítségnyújtás,
kiegyensúlyozott korstruktúra a mezőgazdasági termelők
körében).
Forrás: Európai Strukturális Alapok EMOGA, HOPE, ESZA, ERFA
5. Regionális operatív program
Cél: Az Országos területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott hosszú távú
célok (területi fejletségi különbségek mérséklése, a helyi erőforrások fenntartható
használatát biztosító fejlesztési politika érvényesítése, a régiók bekapcsolása az
európai gazdasági térbe, az innováció és a tudás terjedésének elősegítése) elérése
érdekében a vidéki térségek gazdasági potenciáljának erősítése, vonzó környezet
életkörülmények megteremtése, megújulásra képes helyi társadalom, innovatív
környezet megteremtése.
Prioritások: 1. Regionális gazdasági környezet fejlesztése;
2. Integrált térség- és településfejlesztés;
3. A társadalom megújuló képességének javítása;
4. A programok végrehajtásához szakértői segítség biztosítása.
Forrás: ERFA
A NFT keretében kialakított fejlesztési program képezi alapját az EU
Bizottsága által elkészítésre kerülő Közösségi Támogatási Kerettervnek
(Community Support Framework), amely 2004-től pályázati úton, a csatlakozó
országok társfinanszírozásában valósul meg. A rendelkezésre álló mintegy 1.300
Mrd forint összeg megoszlása a következő: Strukturális Alap 500 Mrd Ft, Kohéziós

77

Alap 250 Mrd Ft, hazai erőforrás 550 Mrd Ft. A területfejlesztésre mintegy 50-54
Mrd Ft hazai forrás áll rendelkezésre az alábbi bontásban31
° Előcsatlakozási feladatok 20, 0 Mrd Ft
° Kistérségi támogatás 12, 0 Mrd Ft
° Intézményfejlesztés 3, 5 Mrd Ft
° A 7 hátrányos helyzetű megye pályázati alapú fejlesztés 10, 0
Mrd Ft
A NFT kiemelten kezeli a kutatás és fejlesztés területét, amely két fejezetben
is – Gazdasági versenyképesség operatív program és Regionális operatív program –
prioritást élvez. Ez utóbbi fejezetben kiemelt célként fogalmazódik meg a régiók
közötti tudásbázis fejlesztése. Magyarország 2002 októberében társult az Európai
Unió K+F keretprogramjához, amely több ország együttműködésével létrejövő
kutatási és fejlesztési projekteket támogat. 2003-ra pedig várhatóan megszületik az
innovációs törvény, amely rögzíti a K+F társadalmi és gazdasági szerepét, az
állami szerepvállalást a fejlesztésekben, valamint finanszírozási források
elosztásának módját.
Az európai követelményeknek megfelelő programok és pályázatok
készítéséhez szükséges felkészülésre a PHARE program keretében 2002-2003
évekre mintegy 60 Mrd Ft összeg áll Magyarország rendelkezésre.

6.2.2.Magyar Információs Társadalom Stratégia
A Kormány 2002. december 18-i ülésén elfogadta a Magyar Információs
Társadalom Stratégia (MITS) készítéséről szóló előterjesztést, amely összefoglalja
a stratégia készítésének eddig megtett lépéseit, és meghatározza a további
teendőket valamint azok pontos ütemtervét. A határozati javaslatok elfogadásával a
Kormány biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek eredményeként megvalósul
az új gazdaság, az információs társadalom kialakulását elősegítő feladatok közép
és rövidtávú tervezésének, összehangolásának rendszere.
A 2004-2006. évekre vonatkozó középtávú feladatterv, és a 2004. évre szóló
éves intézkedési terv 2003. októberére készül el. Ezt követően évente „gördülő
tervezéssel” készülhetnek az éves tervek, a tárgyévet megelőző év szeptemberében,
az informatikára vonatkozó „forrástérképpel” segítve a költségvetés tervezését is.

A MITS jövőképe
31

Munkánk elkészültekor a Magyar Országgyűlés még nem szavazta meg a végleges költségvetést, így a fenti
számadatokat irányadóknak kell tekinteni.
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- 2015-re Magyarország több területen az Unió fejlett tagállamaihoz
zárkózhat fel. A hazai információs társadalomban az életminőség
folyamatos javulását a tudás alapú gazdaság növekvő
versenyképességén és jövedelmezőségén alapuló, regionálisan
kiegyensúlyozott, ökológiai és gazdasági szempontból is fenntartható
fejlődés biztosítja.
- Magyarország az EU tagjaként, a belső piac, a közös pénz, az EU
intézmények, és az európai hálózatok adta lehetőségek tudatos
felhasználásával a korábbinál jóval nagyobb esélyt szerez arra, hogy
sikerrel nézzen szembe a globalizáció, a technológiai fejlődés
kihívásaival, és sikeres, nyitott, XXI. századi globális erőközponttá
váljon.
- A közszféra modernizációja során kialakuló nagyrégiók nemcsak a
magyarországi, de a határon átnyúló térségek fejlődéséhez is képesek
hatékony keretet biztosítani.
- A céltudatos, összehangolt fejlesztések és kedvező külső feltételek
egyidejű érvényesülése esetén Magyarország 2015-re nemcsak
megközelítheti, de néhány fontos területen el is érheti, sőt megfelelően
megtervezett állami szerepvállalással meg is haladhatja az EU
gazdasági
fejlettségének
átlagát.
Ehhez
olyan
hatékony
fejlesztéspolitika és jelentős mértékű tőkebevonás szükséges, amely
révén a legkorszerűbb technológiák széles körű elterjedése, a
társadalmi tudásbázis jelentős növekedése, a közszféra gyors
modernizációja várható (a távoktatás, a távegészségügy, a távmunka
legkorszerűbb formáinak tömegessé válása, a kockázati tőkeforrások, a
K+F tevékenység, az információipar (pl. a tartalomipar), valamint az
életminőség EU átlagot messze meghaladó ütemű növekedése).
A MITS legfontosabb célkitűzése, hogy a magyar társadalom az információs
kor győztese legyen. Az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarország
versenyképességének megteremtése, a hatékonyan működő tudásgazdaság
kiépítése. E célok elérése érdekében meghatározza az információs társadalom
megvalósítását szolgáló kormányzati feladatokat, és integrálja a nemzeti stratégiába
az egyes ágazatok feladatait rögzítő részstratégiákat.
- A MITS segítségével a Kormány ösztönözni kívánja az információs és
kommunikációs technológiák széleskörű felhasználását, valamint új
technológiai megoldások kifejlesztését.
- Megfelelő ellenőrzési, szabályozási és szabványosítási intézmények
segítségével biztosítja a piaci verseny megteremtését és fenntartását.
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- Elősegíti a digitális kultúra iránti igény felkeltését és ennek az igénynek a
kielégítését. Ösztönözni kíván minden olyan kezdeményezést, alkalmazás- és
tartalomfejlesztést, amely biztosítja és elősegíti minden magyar lakos
számára, hogy előnyöket szerezzen, és részt vehessen az információs
társadalomban, aktív részese legyen az európai és világméretekben
globalizálódó világhálónak megőrizve ugyanakkor a sajátos magyar
értékeket.
A MITS megvalósításának időhorizontja
A stratégia céljának az eléréséhez, az Európai Uniós átlagának
eléréséhez 10-12 év szükséges.
Tekintettel az információs technológiában zajló folyamatos
változásokra, a kormányzati stratégia hároméves célokat fogalmaz meg,
amelyeket az éves kormányzati cselekvési tervekben megfogalmazódó, rövid
távú feladatok egészítenek ki. Az kormány által elfogadott első hároméves
program az „eMagyarország 2004-2006”.
5. 2. 2. 1. eMagyarország 2004-2006
A stratégiai tervezés alapvetően igazodik az európai országokban már jól
bevált fejlesztési koncepcióhoz, amelynek középpontjában az ember-eszköztartalom együttesének fejlesztése áll. Tekintettel a hazai helyzetképre, a program
mindenek előtt a társadalmi és gazdasági befogadás és alkalmazás képességének
növelését célozza meg. Az információs társadalom fejlesztésének stratégiai
területei az „e-programok” „A hatékony, versenyképes Magyarország jövőképe
megkívánja a gazdaság, a kultúra, a közösségi szolgáltatások, a nagy ellátó
rendszerek és a társadalom egyéb szféráinak elektronizálását. Ez megköveteli a
tartalmak és szolgáltatások elektronizálása mellett, a megfelelő ismereteket és
természetesen olyan infrastruktúrát, amely mindezt képes kiszolgálni.”
Elérendő célok:
- Az infokommunikáció területén az ország versenyképességének
javítása,
- A regionális különbségek felszámolásával a közösségi hozzáférési
helyek számának bővítése,
- Az információs társadalom vívmányainak használatával - a hátrányos
helyzetű rétegek számára is - a valódi szolgáltató állam kialakításának
előmozdítása.
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A program megvalósítására a kormányzati program a feladatok két csoportját
határozza meg: az első mindenek előtt a társadalmi feladatokat, a második az
ágazati feladatokat jelöli meg.
1. Társadalmi feladatok
♦eVilág
A kifejezés az átalakulás két legfontosabb területének, a gazdaságnak és a
kultúrának együttesére utal. Az információs társadalmi átalakulás sikere a
gazdasági átalakulás üteme mellett nagymértékben azon múlik, hogy
kulturálisan mennyire felkészült a társadalom, milyen tapasztalatok
alapján formálódik a közgondolkodásban az információs társadalom képe.
A program legfőbb célja a magyar társadalomban még nagymértékben
jelenlévő bizalmatlanság és érdektelenség leküzdése az információs
eszközökkel és az információs korral szemben.
- Tudatosítani kell az állampolgárokban, hogy Magyarország az
információs társadalom építésének sikerén keresztül kíván a
„győztesekhez” tartozni.
- A magyar információs társadalom emberarcú, befogadó,
mindenkinek esélyt kínáló e-világ. Az emberi kapcsolatok
kiteljesítéséhez új eszközöket kínál, minimálisra szorítja a távolság,
az idő és a költség korlátozó hatását.
♦eDemokrácia
Az eDemokrácia alatt a MITS a politikailag modern Magyarországot jelenti,
amely az állami és önkormányzati intézményrendszer valamint a közösségi
szolgáltatások elektronizálásával érhető el.
A program célja:
A
demokratikus
intézmények
átláthatóságának,
ellenőrizhetőségének, számon kérhetőségének javítása; a választott
demokratikus testületek munkájának segítése, az infokommunikációs
struktúrára és a struktúra által hozzáférhetővé tett tudás által munkájuk
hatékonyságának növelése, a döntések szakszerűbbé tétele. Ennek
érdekében a tartalmak és a szolgáltatások fejlesztése az
államigazgatás területén.
- A közcélú információkhoz történő korlátozásmentes hozzáférés, a
kormányzati, önkormányzati és egyéb demokratikus testületek
munkájának folyamatos nyomon követését minden állampolgár
számára lehetővé tenni.
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- Az elektronikus kommunikáció eszközei segítségével a politikai elit
és a politika iránt érdeklődő közönség között interaktív kapcsolat
kiépítése.
- Helyi ügyekben népszavazások, fórumok segíthetik a választott
képviselők munkáját.
- A különböző állampolgári kezdeményezések érvényesítése.
- Az állampolgárok és szervezetek számára az elektronikus aláírás
általános alkalmazása, a hálózatok és az informatikai alkalmazások
minősége és biztonsága.
♦eEsély
Az információs társadalom csak akkor valósulhat meg, ha a társadalmat
regionális, etnikai, életkori, nemi és státusz-kategóriák szerint megosztó
különbségekre épülő digitális szakadék mérséklődik, a társadalmi kohézió
erősödik.
A program célja:
- Az információs társadalom adta lehetőségek kiaknázása egy új
társadalmi igazságosság megteremtésére.
- A „digitális szakadék” felszámolása érdekében olyan programok
indítása, amelyek révén minden állampolgár az informatikai tudás
birtokába juthat: számítógép kezelés, a szoftverek alkalmazásához
szükséges készségek, az információhoz jutás képessége (Internet
használat).
- A romákat, a hátrányokkal küzdő, elszigetelt, illetve a fogyatékkal
élő társadalmi csoportokat sokoldalú segítése, intézkedési tervet kell
kidolgozása.
♦eGeneráció
Az információs társadalom stratégiájának megvalósítása alapvetően függ a
különböző generációk informatikai affinitásától, ami viszont elsősorban az
informatikai ismereteken múlik.
A program célja:
- A felnövekvő generációk információs kultúrájának és
alapműveltségének növelése.
- Az iskolákban biztosítani kell a digitális eszköztárat teljes mértékben
igénybe vevő pedagógiai-módszertan alkalmazását.
- A pedagógusképzésben erősíteni kell az új oktatási módszerek
elterjesztését.
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- A felsőoktatásban és a továbbképzések területén az on-line kurzusok
választékának kiszélesítése.
- Az egyetemek és kutatóintézetek on-line együttműködésének
kialakítása.
- A közép és idősebb generációk számára az infokommunikációs
technológiák használatára oktató programok kialakítása a szükséges
készségek elsajátítása érdekében.
- A generációs tudásszintbeli különbségek társadalmi szintű
kiegyenlítése érdekében a közszolgálati média ismeretterjesztő
tevékenységében rejlő lehetőségek kiaknázása. El kell oszlatni az
informatikával szembeni félelmeket.
2. Ágazati feladatok
A Magyar Információs Társadalom Stratégia a Kormány egész társadalomra ható
stratégiája, ezért megvalósítása az összes érintett ágazat együttműködését igényli.
Szükséges, hogy valamennyi ágazat egyszersmind saját speciális részterületeire
kiterjedő stratégiával rendelkezzen. Kiemelten fontos területek:
1.eÁllamigazgatás
Cél: a közigazgatási mechanizmusok digitális platformra helyezése a
hivatalon belül (intranet), hivatalok között (extranet) és a hivatal-ügyfél
viszonylatában (Internet). A program középpontjában az ügyfél, és nem a
hivatal áll: növeli az ügyintézés eredményességét, átláthatóságát, tisztaságát,
fokozza az állam és polgára közötti bizalmat.
- Három éven belül lehetővé kell tenni a napi 24 órás elektronikus
ügyintézést:
álláskeresés,
jövedelemadó-bevallás,
társadalombiztosítási ügyintézés, személyi igazolvánnyal kapcsolatos
ügyintézés, lakcímváltozás bejelentése, közkönyvtárakba való
beiratkozás,
kölcsönzés-meghosszabbítást,
felsőoktatási
intézményekbe
történő
jelentkezés,
gépjármű-nyilvántartás,
anyakönyvi adatok kikérése és rendőrségi bejelentés, építési
engedélyek és tulajdonlap kérés.
- A gazdálkodó szervezetek számára elektronikusan is
lebonyolíthatóvá kell tenni: ÁFA és társasági nyereségadó bevallás,
cégbejegyzés, vámnyilatkozatok beadása, statisztikai adatok
szolgáltatása, közbeszerzésekben való részvétel, környezetvédelmi
engedélyek beszerzése stb.
- Az elektronikus aláírás általánossá tétele: a hivatalos ügyek interaktív
és tranzaktív bonyolítására.
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- Az állampolgársággal, egészségügyi és nyugdíjellátással, a helyi és
központi adózással stb. kapcsolatos, a személyi azonosítást igénylő
ügyeket megfelelően védett, bizalmas, biztonságos technológiával kell
megoldani.
2.eRendvédelem
Magába foglalja a rendőrség és egyéb rendvédelmi szervek által a lakosság
részére nyújtható elektronikus szolgáltatásokat.
3.eÖnkormányzatok
Cél: 2003 végére Magyarországon minden működő önkormányzat fel legyen
szerelve a munka végzéséhez szükséges infokommunikációs eszközparkkal
és rendelkezzen megfelelő szélessávú hálózati kapcsolattal.
4.eEgészségügy
Cél: Az elektronizálással bővíteni kell az orvosi konzultációk lehetőségeit, a
fölöslegesen végzett párhuzamos vizsgálatok kiiktatására, a vizsgálati idő
hatékony kihasználására.
- A gyógyító tevékenység stratégiai pontjainak (otthon, háziorvosi
rendelő, szakrendelő, kórház) virtuális hálózatba szervezése a
pontosabb koordináció, a jobb együttműködés és információáramlás
érdekében.
- A virtuális hálót az orvosi és egészségügyi információk iránt
érdeklődő betegek és családtagjaik médiumává kell fejleszteni: az
egészséges életmódra vonatkozó információk, gyógyszer-tájékoztató
stb. A virtuális hálózat a prevenció egyik legfontosabb eszközévé kell,
hogy váljon.
5.eIgazságszolgáltatás
Cél: a bíróságok munkájának elektronizálása: idézések, bírósági értesítések
és határozati kikézbesítése, az ügykezelés és az archiválás.
- Gondoskodni kell arról, hogy a hatályos joganyag a szakma, a diákok
és az érdeklődő állampolgárok számára minél könnyebben,
gyorsabban lehetőleg díjmentesen elérhető legyen.
- Egyszerű nyelven megfogalmazott és egyértelmű tanácsaikat
tartalmazó, a laikus állampolgár számára is értelmezhető elektronikus
szolgáltatások rendszerének kialakítása.
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6.eKultúra
Cél: a nemzeti és kisebbségi kulturális örökség megőrzése, az értékek
digitalizálása.
- Elektronikus alapszolgáltatássá kell tenni a keletkező új kulturális
tartalmak szabványosított archiválását és azok a közcélú oktatását,
kutatását szolgáló tevékenységek számára a hozzáférést: elektronikus
múzeum, levéltár, könyvtár kialakítása. Olyan szabványosítás
kialakítása
amely
minden
kulturális
és
tudományos
tartalomfejlesztésre vállalkozó intézmény és szervezet számára közös
platform lehet.
- A kisebbségi kultúrák digitalizálása lehetővé teszi a kulturális
közösségek integrációját és kohézióját, csökkenti a diaszpóraközösségek elszigeteltségét, hozzájárul a nemzeti identitás
erősítéséhez, legyen szó akár a többségi, akár a kisebbségi nemzeti
csoportokról.
Az eKultúra infrastruktúrája és eszközei által megnyíló újfajta nyilvánosság
új lehetőségeket teremt a tudományos ismeretterjesztés, a kevesek számára
ismert vidéki múzeumok és a közgyűjtemények számára is.
7. Gazdaság
Cél: a gazdaság teljes körű informatizálása a versenyképesség fokozása, a
hatékonyság növelése és a nemzetközi gazdasági folyamatokba való
bekapcsolódás elősegítése érdekében.
- Kiemelt feladat a biztonságos tranzakciók feltételeinek kialakítása
a megbízható információszerzés és a fogyasztóvédelem érdekében.
Lehetővé kell tenni a közbeszerzési eljárások elektronikus
lebonyolítását.
- A gazdálkodók piaci helytállása érdekében különös gondot kell
fordítani az agrár ágazat informatikai fejlesztésére.
- A távmunka elterjesztése.
8. A húzóágazattá tett IT- és tudásipar
Cél: a kreativitás, az innováció, az alap- és alkalmazott kutatások, a
folyamatos fejlesztése. Az IT-ipar, illetve az információ- és tudásgazdaság a
világgazdaság mindinkább meghatározó részévé válik. Ahhoz, hogy
legyenek sikeres, exportképes, a piaci résekbe betörni tudó vállalataink,
számos lépést kell megtenni a következő években.
9. Versenysemleges, piacbarát stratégia
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Bár az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság megteremtése során
elkerülhetetlen az állami bevatkozás és támogatás, ezeket úgy kell
megtervezni, hogy a piaci működésben, a versenyben rejlő lehetőségeket a
lehető legnagyobb mértékben használják ki.
10.eKözlekedés
Cél: a fenntartható mobilitás, a magasabb szolgáltatási színvonal, a
gazdaságos és környezetkímélő közlekedési rendszerek kialakítása. A jövő
intelligens közlekedési rendszerei olyan integrált rendszerek, amelyek mind
az útüzemeltetők, mind az úthasználók számára mindenhol, minden időben
elérhető információkat nyújtanak a közlekedéshez kapcsolódóan,
felhasználóbarát eszközök, illetve információs berendezések segítségével.
- Kiemelt jelentőségű az utazási információs szolgáltatások területén
egy átfogó – dinamikus és statikus adatokat, forgalmi adatokat, térképi
információkat tartalmazó – szolgáltatási rendszer kialakítása, amely a
hálózati elérhetőség mellett, a járművezetőkhöz különböző típusú
médiákon (mint pl. rádió, telefon, fax, SMS, internet) keresztül is
továbbítani képes a szükséges információkat.
- A városi közlekedés/közösségi közlekedés terén fontos az
intermodalitás javítása és a tömegközlekedés előnyének biztosítása. Intelligens kártyák alkalmazása a közlekedés területén, elsősorban a
tömegközlekedés egységes jegyrendszerének kialakításában.
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17. Ábra A

FŐ CÉL

ÁTFOGÓ
CÉLOK

SPECIFIKUS
CÉLOK

Nemzeti fejlesztési Terv célrendszere (A NFT alapján összeállította: Ugrin E.)

FELZÁRKÓZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLETTSÉGI ÁTLAGÁHOZ
Életminőség javítása
Tudásalapú társadalom
Munkaerő
versenyképesség
emelése

-

Gazdasági
versenyképesség
növelése

Munkaerő
Termelői szektor
képzettségének
modernizációja,
javítása,
KKV-k bekapcsolása
Alkalmazkodó
a nemzetközi
képesség javítása,
piacokba,
Innovációs készség
K+F és innovációs
fejlesztése,
tevékenység
Gazdaság igényeihez
ösztönzése,
igazított oktatás és
Üzleti környezet
képzési rendszer,
fejlesztése,
Információs
Információs
társadalom és
gazdaság
gazdaság
feltételrendszerének
megvalósításához
biztosítása: eszükséges tudásszint
gazdaság,
biztosítása,
e-kereskedelem,
Hátrányos
Fejlett közlekedési
helyzetűek
infrastruktúra
társadalmi
kialakítása,
beilleszkedésének és
A mezőgazdaság
a munkaerőpiacra
komparatív
történő
előnyeinek
integrációjának
kiaknázása,

Gazdasági versenyképesség

-

Környezetminőség
javítása

Kiegyensúlyozott
területi fejlődés
elősegítése

Társadalmi
versenyképesség
erősítése

Környezetbarát ágazati
politika,
Természeti környezet
fenntartható használata,
Korszerű
energiagazdálkodás,
Egészségügyi
ellátórendszer
szerkezetátalakítása az
ellátottság és
hozzáférés kritériumai
alapján,
Információs és
kommunikációs
rendszerek fejlesztése,
Digitális szakadék
csökkentése az Internet
országos körű
elérhetőségével,
Környezetkímélő, az
elérhetőséget minden
település számára
biztosító „regionális”

Integrált agrár- és
vidékfejlesztés,
Regionális gazdasági
környezet kialakítása,
Racionális
földhasználat
A vidéki gazdasági
potenciál és
foglalkoztató
képesség javítása,
Környezetbarát
technológiák,
A mezőgazdaság
modernizációja,
Az agrár termelés
humán feltételeinek
és az élelmiszerfeldolgozás
versenyképességének
javítása,
Táji, természeti és
kulturális adottságok
hasznosítása,

Tudásalapú társadalom
megteremtése
Egész életen át tartó
tanulás biztosítása,
Az oktatás és a
gazdaság
kapcsolatának
erősítése,
Innovációs potenciál
és innovációs miliő
erősítése,
Szolgáltató
közigazgatás (eközigazgatás),
Tudásbázis és
innovációs képesség
fejlesztése,
Egészséges, képzett és
szolidáris, megújulásra
képes helyi társadalom
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elősegítése

Regionális gazdasági
központok, magas
szintű
szolgáltatások: ipari
park fejlesztés,
logisztikai
központok,

közlekedés fejlesztés
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Életminőség javítása,
Területi különbségek
kiegyenlítése

7. A Sárvíz kistérség helyzetképe
7.1.A vizsgálat módszere
A helyzetelemzés számos dimenziója mentén megkíséreljük számba venni a
Sárvíz kistérség erősségeit, valamint gyenge pontjait, rávilágítani a kitörési
lehetőségekre, amelyek katalizálhatják a fejlődést, és nem utolsósorban felhívni a
figyelmet a lehetséges veszélyekre is, melyek eltéríthetik a várost és a
hozzákapcsolódó kistérséget a fenntartható fejlődéstől. Ez a módszer a
területfejlesztéseknél elterjedtté vált SWOT-analízis technikája.32
A helyzetkép felvázolásában, ahol erre lehetőség nyílott, hangsúlyt fektetünk
a kistérség gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és kulturális állapotának a
Közép-Dunántúlon és Fejér megyén belüli helyzetének vizsgálatára. Az
összehasonlító elemzéssel kívánjuk feltárni azon fejlesztési lehetőségeket, amelyek
egyrészt a kistérség regionális térhez való felzárkózását biztosítják (középtávú
fejlesztési célok), másrészt rámutatnak azon specifikus adottságokra, amelyek
kiaknázása új kitörési pontokat jelenthet a kistérség relatív önállóságára, a nemzeti
és globális erőterébe való közvetlen kapcsolódásra (közép- és hosszú távú célok).
Az összehasonlító módszer alkalmas arra is, hogy reális képet vázolhassunk fel a
kistérség jelenlegi állapotáról. Miután a területfejlesztési társulásba tömörült
települések más-más statisztikai kistérséghez tartoznak, az összehasonlító módszer
jó lehetőséget nyújt arra, hogy a funkcionális kistérség helyét és szerepét is meg
tudjuk határozni fejér megyén belül.

7.2.Felhasznált források
A feltáró munka során az alábbi forrásokra építünk:
1. A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos adatai a székesfehérvári
kistérség, valamint tágabb környezetére, Fejér megyére és a Középdunántúli régió33 területeire vonatkozóan;
32

A helyzetfeltáró munka során felgyülemlett nagytömegű információ rendezését és értékelését szolgáló módszer a
SWOT-analízis. A mozaikszó első két betűje (SW) a területrendszer belső diagnózisát foglalja össze, az
erősségekre (Strengths) és a gyengeségekre (Weaknesses) csoportosítva a feltáró munka eredményeit; a másik két
tag (OT) a külső környezetből következő lehetőségeket (Opportunities) valamint a veszélyeket (Threats) rendszerezi.
33
Fejér megye Statisztikai Évkönyve 2000, Székesfehérvár, 2001. – Magyarország kistérségei. Közép-Dunántúl,
KSH Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságai, Veszprém, Székesfehérvár, Tatabánya, 2000. –
A Közép-dunántúli Régió Intelligens Stratégiája és Operatív Programja (SKI Kht. 2001) - Intelligens Fejér Megye
Stratégiai és Operatív Programja, SKI Kht. 2001; Aba intelligens várossá válásának Stratégiája és Operatív
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2. A kistérségben eddig elkészült felmérések és fejlesztési tervek;34
3. A helyi térségi politika legfontosabb szereplőivel, az önkormányzati
képviselőtestület tagjaival, valamint a helyi gazdaság szereplőivel,
civilszervezetekkel és kulturális élet szereplőivel készített interjúk,
kérdőíves felmérés;
4. A megyei elektronikus és írott sajtó;

7.3. A vizsgált terület
A Sárvíz kistérség intelligens fejlesztési stratégiájának mindenek előtt
számolnia kell azon egyedi sajátosságokkal, speciális adottságokkal, amelyek eleve
meghatározóak lehetnek a mind az elérendő célok meghatározására, mind pedig a
tervezett programok megvalósulására. Ezek sorában első helyre kell sorolnunk
magának a Sárvíz kistérségnek földrajzi és szervezeti viszonyát Fejér megyéhez.
A Sárvíz mellékén elhelyezkedő települések együttműködésére létrejött laza
szövetség a rendszerváltást követő évtizedben fokozatosan, a közös táji, gazdasági
és társadalmi adottságokra és kulturális hagyományokra alapozva jött létre, s a
megye egyik meghatározó mikrotérségévé vált. Az Aba, Sárkeresztúr, Soponya,
Kálóz községek polgármesterei között létrejött szerződés kezdetben még csak a
civil szféra és az önkormányzati hivatalok együttműködését célozta meg (1994),
majd kiegészült a kommunális infrastruktúra és a helyi gazdaság fejlesztése
érdekében való közös fellépéssel, amelyhez további négy település – Csősz,
Sárszentágota és Tác (1995, 1998), majd Sáregres is csatlakozott. Az immáron
kilenc települést tömörítő szövetség 2000-ben létrehozta saját Területfejlesztési
Tanácsát. Megalakulásának jelentősége abban áll, hogy a szervezet nem igazodott a
megye központilag létrehozott statisztikai kistérségek területi beosztásához, hanem
sajátos „inter-kistérségi”, a közös területi érdekekre támaszkodó funkcionális
együttműködési rendszert alkot. Merőben új, ma még Magyarországon egyedülálló
jelenséggel van tehát dolgunk, ahol a hagyományos táji, földrajzi és igazgatási
kötődést háttérbe szorítja a területi érdek. Seregélyes és Cece belépése (2002, 2003)
pedig tovább erősíti ezt a vonást. Annál inkább is, mert a két község és Sáregres
földrajzilag nem kapcsolódnak szervesen a Sárvíz völgyéhez. Társulásuk viszont
kitágítja a térség turisztikai fejlesztésének lehetőségeit a Rétszilasi tavak irányába;
Seregélyes pedig a börgöndi repülőtér közelsége okán gazdaságilag is érdekelt az
Abával kialakítandó partneri kapcsolatokban.
Programja, 2002.
34
Aba központú mikrorégió lehetőségei a térségi központtá válásban, Erasmus Közéleti Kommunikációs Intézet,
Budapest, 2000 október. – A Sárvíz kistérség és körzete vidékfejlesztési stratégiai programja 2001-2007. Székesfehérvári Kistérség területfejlesztési program, Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – Sárvíz melléki
ökológiai program Sáregrestől Tácig, Sárvíz Területfejlesztő Egyesület, Aba.
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Megjegyzendő, hogy az új belépőkkel a Sárvíz kistérség területe (557,1 km2)
meghaladja az enyingi, móri és gárdonyi kistérségeket) és népessége (25.157 fő)
jelentősen megnövekedett, s eléri a statisztikai kistérségek országos átlagát
(25-30.000 fő). A bővülés tehát minden tekintetben erősíti a Sárvíz kistérség
megyei és regionális érdekérvényesítő képességét, annak ellenére, hogy az új
tagokkal a korábbi területi egység mozaikosodik. (S)

Terület
(km2)
Sárvíz kistérség
Bicskei kistérség
Dunaújvárosi ktg.
Enyingi kistérség
Gárdonyi kistérség
Móri kistérség
Sárbogárdi kistérség
Székesfehérvári ktg.
Fejér megye

557
613
751
481
379
295
654
1. 181
4. 359

Lakónépesség Népsűrűség
(fő)
(fő/km2)
25. 157
34. 979
109. 223
24. 682
33. 302
28. 139
30. 307
162. 899
423. 531

45
57
146
51
88
96
46
138
97

18. Ábra

7.3.1.Speciális jellemzők
A Sárvíz kistérség speciális jellemzőit a következőképpen foglalhatjuk össze:
• Funkcionalitás:
° A települési önkormányzatok közös területi érdekeken nyugvó,
szerződésben rögzített együttműködése; (S)
° A szervezeten belül, a tagok (települések) közötti
együttműködés mind számszerűség, mind az elérendő cél, mind
pedig a partnerség mélysége tekintetében változatos képet
mutat; (W)
° Szubszidiaritás elve: a tagok közötti viszonyt és a partnerségi
kapcsolatok alakulását a végrehajtás hatékonysága határozza
meg. Fő eleme az intézmények, önkormányzatok és civil
szervezetek közötti együttműködés az erőforrások hatékonyabb
kiaknázására. (S)
° A partnerség nem gyengíti a statisztikai kistérséghez, és azon
belüli kialakult partnerségi kapcsolatokhoz fűződő települési
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viszonyrendszert. Ellenkezőleg, ezeket a közös területi érdeknek
megfelelően kívánja hasznosítani. (S)
• Önkéntesség:
° A szövetségbe való belépés önkéntes, de már a szövetség
valamelyik tagjával (vagy tagjaival) való együttműködésen
alapszik. A tagságot tehát már egy létező, vagy alakuló partneri
viszony határozza meg. (S)
° A szövetség tagjainak száma változó, épp úgy bővülhet, mint
csökkenhet. (W)
• Szervezeti keretek:
° A Területfejlesztési Tanács együttműködési szerződés alapján
jött létre, és saját belső szabályozással rendelkezik. (S)
Ugyanakkor látni kell, hogy a jelenlegi decentralizált, jogi
személyiség nélküli szervezeti forma a kistérségi fejlesztésekre
fordítható hazai és főként uniós források megszerzésére nem
elegendő (ld. 4.4.). (W) Ezért már rövidtávon szükségesnek
látszik a települések közötti szorosabb együttműködést biztosító
szervezeti rendszer kialakítása, amely képes a hosszú távú
fejlesztési program megvalósítására és a kistérségben létező
számos
önálló
kezdeményezés
összehangolására,
koordinációjára. A lehetséges működési modellre elkészült
javaslat35, valamint a már működő szervezetek elképzeléseinek
figyelembevételével36 megkerülhetetlen feladatnak látszik egy
közös kistérségi térségfejlesztő közhasznú társaság létrehozása.
(O) Tevékenysége közép és hosszú távon mind nagyobb
jelentőséggel bír: hiszen a közös programok koordinálása,
forrásteremtés stb. az egyre bővülő szervezet működtetése.
° A fejlesztésekhez szükséges forrásokat a partneri viszonyban
álló önkormányzatok jelenleg külön megegyezések alapján
biztosítják. A fejlesztésekhez szükséges források nagy részét a
közös vagy egyéni pályázatok, támogatások biztosítják. További
lehetőséget jelent egy közös pénzalap létrehozása, amely a
társulási formában történő pályázatokhoz az önrészt
biztosítanák. E cél érdekében a Sárvíz Térségfejlesztő Kht. –
amelynek létrehozása 3 millió forint alaptőkét igényel – már
önmagában is pozitív hatású lehetne. Nem beszélve arról, hogy a
35

Sász Péter – Fejes István: lehetséges működési modell a Sárvíz kistérségi együttműködés elmélyítésére
(vitaanyag), 2001. február;
36
Pályázati anyag a Sárvíz Térségfejlesztő Iroda létrehozására (Vitalitás Egyesület és a Sárvíz Térségfejlesztő
Egyesület)
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kht. gazdasági tevékenységei lehetőséget adnának a közös
pénzalap további növelésére is. (O)
Ezen jellemzők a közös intelligens fejlesztési stratégia szempontjából
meghatározók. A szövetség meghatározott céllal jött létre, de számításba kell venni,
hogy érdekeltségük csak részben kötődik a társuláshoz. Pénzforrásaik a statisztikai
kistérségből és a kisebb-nagyobb településfejlesztési társulások keretében
benyújtott pályázatokból táplálkozik. Ennek előnye, hogy többféle forrás áll
rendelkezésre, viszont hátránya, hogy a fejlesztések megvalósulásának üteme
hullámzó, nem minden esetben kiegyenlített. (W)
A specifikus adottságok között kiemelten kezelendő az a tény, hogy a Sárvíz
kistérség alapvetően funkcionális kistérség. A települések statisztikai beosztásukat
tekintve más-más kistérséghez tartoznak. (székesfehérvári, sárbogárdi, enyingi és
bicskei kistérségek). Ez egyszerre jelent előnyt és hátrányt a stratégia kidolgozása
szempontjából.
(W) A különböző statisztikai kistérséghez való tartozás negatívan hathat a
Sárvíz kistérség területi érdekeinek meghatározására és azok képviseletére,
amennyiben az egyes tagok önmagukra nézve ellentétes, vagy más irányú
érdekeket helyeznek előtérbe a stratégiai tervezési időszakban. Gyengítheti a
programozást az is, hogy sokféle érdek mentén kell a közös pontokat megtalálni s
ezek, legalábbis elméletben, a stratégia célrendszerét képlékennyé teszik, a
megvalósítást pedig akadályozzák. Ezen problémák kiküszöbölésének egyetlen
lehetséges módja a kistérségi iroda tovább fejlesztése és megerősítése. Feladata a
Területi Tanács által elfogadott területi érdek érvényesítése a több szálon futó, de
azonos irányba mutató fejlesztések koordinálása, menedzselése, ha kell anyagi
támogatások, befektetők és pályázati források felkutatása, a közös pénzalap
megteremtése és célorientált működtetése. (O) Itt kell megjegyezni, hogy az
Európai Bizottság a vidékfejlesztésre vonatkozó új keretszabályozása előírja a
stratégiai program kialakításáért és megvalósításáért felelős akciócsoportok
kialakítását és azok számítógépes adatbázisának kialakítását (ld. LEADER
program). A rendszer kialakításához pénzforrások is rendelkezésre állnak. Miután a
program kritériumait nem statisztikai kistérségekre, hanem a megvalósuló
fejlesztésekben érintett lakosság számához igazították (10-100. 000 lakos), a Sárvíz
kistérség közös intézményének kialakításához a LEADER jó támogatási
lehetőségnek ígérkezik. (O)
(S) Az eltérő kistérségi kapcsolatok előnye, hogy a települések erős hatást
gyakorolhatnak saját kistérségük fejlődésére, s azok irányában húzó erőként hatnak.
Mint információs csomópontok fontos összekötő kapoccsá válhatnak a szomszédos
kistérségek irányába, sajátjukon belül pedig akár központi szerepet is játszhatnak az
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információs társadalomra való felkészülésben. (W) Hátrány viszont, hogy az
önkéntes szerveződésre épült funkcionális kistérség képlékeny szövetség.
Tagjainak száma épp úgy változhat, mint a stratégiai fejlesztésekben való
aktivitása. Félő tehát, hogy a stratégiai program megvalósulásának, és a
kiegyenlített fejlődésnek a kohéziós erő instabilitása gátat vet.
Tekintettel a speciális adottságra a stratégia egyik legfontosabb eleme a
pontos és határozott területi érdek megfogalmazása, amely képes az adott
fejlesztési időszakra a szövetségbe tömörült településeket összetartani, és a
kohéziót megszilárdítani.
(S) A funkcionális kistérségi program kialakítása az uniós források
felhasználása szempontjából nem jelent semmiféle hátrányt. Sőt tekintve, hogy az
Európai Unión belül a kistérségek meghatározása országonként, sőt régiónként
változó, a funkcionalitás kifejezetten előnynek tekintendő. (W) Merőben más a
helyzet hazai viszonylatban, ahol a tervezés a statisztikai kistérségek mentén zajlik.
A források elosztási mechanizmusa viszont vegyes technika szerint történik.
Az operatív programok megvalósulása érdekében tehát számításba kell venni
mindazon támogatási és pályázati erőforrásokat, amelyek a Sárvíz kistérség
speciális helyzetéből adódóan felhasználhatók.
(S) A Sárvíz kistérség abban a szerencsés helyzetben van, hogy Fejér
megyében jelenleg csak Székesfehérvár városa és Aba nagyközség rendelkezik
intelligens stratégiai programmal. A megye más kistérségeiben a tervezés még alig
vagy egyáltalán nem indult el. Esetünkben ezt több szempontból is előnynek kell
tekintenünk. Egy részről, megkönnyíti a területi érdek meghatározását és az
operatív programok kialakítását, másrészt a Sárvíz kistérség települései jelentős
befolyást gyakorolhatnak saját kistérségük majdani stratégiájának kialakítására, s
ez által jelentősen erősíthetik a Sárvíz érdekeit is, harmadrészt a kistérségi operatív
programokon keresztül új forrásokat szabadíthatnak fel a közös vállalkozások
megvalósítására (pl. ugyanazon célra fordítandó pénzek megszerzése érdekében
több pályázati lehetőség áll rendelkezésre).

7.3.2.Partnerségi kapcsolatok mentén szervezett programok
A területfejlesztési együttműködés kezdetben a kulturális programokra és a
kommunális infrastruktúra kiépítésére korlátozódott (víz, gáz, telefon, utak), és
jelenleg is folytatódnak a csatornázás, a szennyvíztisztítás és a kábeltelevízió
kiépítésének területén. A Területfejlesztési Tanács létrehozásával indult el az egész
térséget átfogó programorientált együttműködések korszaka. Jelenleg három
fejlesztési program van folyamatban:
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1. Terület felhasználási ökoprogram: amely Sárvíz mellék természeti
adottságait kihasználva a turizmus fejlesztésére koncentrál.
2. A másik program a területhasználati viszonyok rendezése a térség egész
területére vonatkozóan.
3. A harmadik program a fenntartható helyi fejlődés támogatására.

7.4. Földrajzi adottságok
7.4.1.A Sárvíz völgye
A kistérség természeti környezetét a Mezőföld részét képező Sárvíz völgye
határozza meg. A völgyet észak-dél irányban átszelő Sárvíz a Dunántúl legnagyobb
– Zala-Balaton-Sió-Kapos-Sárvíz − vízrendszerének részét képezi. A területet
évszázadokon keresztül állandó és időszakos vízállások jellemezték, s az őshonos
növényzet és a madárban gazdag élőhelyek még ma is őrzik a mocsaras, lápos
természeti környezet emlékeit, annak ellenére, hogy a 19. században a Sárvíz
mocsarainak lecsapolásai jelentős átalakulást eredményeztek: mintegy 21.000
kat.hold földterületet vontak művelés alá. A lecsapolás a vízfélreszorító elvnek
megfelelően történt, amelynek lényege, hogy a völgybe érkező külvizeket nem a
folyóval párhuzamosan futó főcsatornába (Malom-csatorna - szárítócsatorna),
hanem ún. mellék- vagy övcsatornákba vezették el (Nádor-csatorna). A munkálatok
eredményeként egy merőben új életformát biztosító természeti környezet jött létre:
a Malom-csatorna mentén a múlt században hat malom, birkaúsztatók és itatók
működtek. A mezőgazdasági termelésben az állattartás sikerágazattá vált (birka,
szarvasmarha), a csatornák pedig az öntözéses földművelés kialakulásának
kedveztek. Az ősi növény és állatvilág élettere összezsugorodott s ma már csak az
1997-ben védetté nyilvánított Sárvíz Természetvédelmi Körzet, és a minduntalan
felbukkanó kisebb-nagyobb halastavak őrzik emlékét. Összességében szinte
egyetlen olyan település sincs a kistérségben, amelynek területén legalább egy
halastó ne lenne. (S)
(W) A lecsapolási munkálatok során azonban, pénzhiány miatt, kettő helyett
csupán egy övcsatorna épült meg a térségben. Valószínűleg ennek is köszönhető,
hogy a településeken a talajvíz átlagos szintje magas, helyenként eléri az 1 métert
is. Tartósan magas talajvízállású terület: Tác, Soponya, Aba, Káloz és
Sárszentágota. A magas és állandó talajvíz okozta problémák között a
területhasználati korlátok mellett, kiemelt környezeti kérdésként kell kezelni a
szennyezésre való érzékenységet, amely különösen Tácon és Sáregresen okozhat
gondot. A kistérség gazdaságának alapját a mezőgazdaság adja. Az elmúlt évtized
során az állattenyésztés arányának csökkenése következtében a növénytermesztés
vált uralkodóvá. A mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés – műtrágya,
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növényvédőszerek – különösen nagy veszélyt jelent, annál inkább is mert a
kistérségben jelentős potenciális ivóvízbázis található (Aba, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Tác).
(W) A másik megoldásra váró probléma A Malom-csatorna, a Nádorcsatorna és a Velencei-tó vízlevezetője, a Dinnyés-Kajtor csatorna víztisztaságának
helyreállítása. Ezek a csatornák ugyanis nem csupán az öntözéses gazdálkodás
alapját képezik a kistérségben, hanem a térség halastavainak, mesterséges
víztározóinak vízellátását is biztosítják. Szennyezettségük tehát az egész kistérség
élővilágára, sőt közvetve a mezőgazdasági termékek minőségére is kihatással van
(Tác, Csősz, bodakajtori halastavak, Soponya, Kálóz, Sáregres jelentős mennyiségű
vizet használnak fel mezőgazdasági célokra).
(W) A Malom- és a Nádor-csatornák már évtizedek óta Magyarország
legszennyezettebb vízfolyásai közé tartoznak. A szennyeződés nem helyi eredetű,
hanem kívülről, a Séden keresztül Veszprém-Ajka irányából érkezik. A negatív
következmények azonban a Sárvíz völgyében csapódnak le. Ezért a vízfolyások
állapotának javítása mindenképpen regionális feladat kell, hogy legyen. Felmerül a
kérdés: mit tehet a kistérség. A Sárvíz mellék ökológiai programja c. tanulmány
rámutat két fontos teendőre. 1. A Malom-csatornából történő nagy mennyiségű
vízkivétel
jelentősen
hozzájárul
a
szennyezettség
koncentrációjának
emelkedéséhez. Ezért szükségesnek látszik a vízhasználat racionalizálása; 2. A
szennyezettség okainak és kezelésének elemi feltétele, a pontos és rendszeres
adatfeltárás. Ennek érdekében a kistérség területén meg kell szervezni a
vízfolyások és talajvizek monitoringolását. A probléma megoldása esetleg együtt
kezelhető az Aba, Kálóz, Soponya és Sárkeresztúr társulásában megvalósítandó
szennyvíztisztító létesítésével. (O) A fejlesztések tekintetében új források,
módszerek, korszerű technológiák alkalmazásának lehetőségét nyitja meg az
Oldambt/Westerwold (Hollandia) és a Sárvíz kistérség közötti együttműködés,
amelynek keretében a tájegység jellegéhez alkalmazkodó vízgazdálkodási program
készül mindkét – adottságaiban hasonló – kistérségben, a megvalósításhoz pedig
közös uniós pályázatokra nyílik lehetőség. (O)
A csatornák vizének helyreállítása a helyi öntözéses mezőgazdaság
fejlesztése szempontjából – biokertészet, zöldségtermelés stb. – az egész térség
szempontjából fontos. A jelenlegi öntöző rendszer nem csupán a tájvédelmi körzet
közvetlen szomszédságában, hanem a távolabb fekvő területek mezőgazdasági
termelését is befolyásolja: a soponyai víztárolótól az öntözőrendszer egészen
Kislángig lenyúlik

7.4.2.A Rétszilasi-halastavak és a táci rét
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A kistérség másik természeti nevezetessége a Cecétől és Sáregrestől északra,
a Sárvíz és a Malom-csatorna találkozásánál kialakult, mintegy 1.500 ha-on
elterülő Rétszilai-halastavak természetvédelmi Terület. Akár csak a Sárvíz Völgye
TK. Ez a körzet is különlegesen ritka madárvilágáról híres és részét képezi a Duna
völgy folytatásaként létrejött ökológiai folyosónak, amely a Duna völgyet elhagyva
a Ferencmajori-halastavakon, a tatai Öreg-tavon, a Csíkvarsai-réten, a Pákozdi
víztározón, a Velencei tavon, a Sárvíz völgyén és a Rétszilasi-halas tavakon
keresztül haladva kapcsolódik vissza a Dunához. Miután ezen területek
környezetvédelmi okokból csak is a szelíd turizmus mértékéig használhatók ki,
érdemes lenne végig gondolni a teljes útvonal beépítését egy egységes turisztikai
programba. (O) A sárréti Halászati Múzeum és tájház, valamint az ahhoz
kapcsolódó turistaszállások és természetvédelmi oktató centrum megépülése,
valamint a tájvédelmi körzet vonalát követő kerékpárút együttese az ökoturizmus
és a tudásturizmus sajátosan új lehetőségét nyitja meg a kistérség számára.
(S) A kistérség természeti adottságainak egy másik, a Mezőföld őspusztáinak
emlékét őrzi a táci rét, amely a község határában húzódó római város, Gorzium
régészeti emlékeivel, valamint a tervezett Kárpátia park megvalósulásával már
önmagában is jelentős, önálló egységet alkotó turisztikai központ kialakulása
várható. Félő azonban, hogy a község Székesfehérvárhoz és az M7-hez való
közelsége miatt az ide látogatók nem töltenek el majd hosszabb időt a térségben,
ezért megkerülhetetlen a kistérség turisztikai programokra épülő szoros
együttműködése és marketingje. (O)

7.4.3.Termálvíz bázis
(S) A kistérség gazdag vízbázisa nem csak ivóvízben, hanem termálvízben is
gazdag. Hasznosításának megoldására Abán már komplex tervek születtek és az
élményfürdő kialakítása a nagyközség fejlesztési terveinek egyik sarkalatos pontját
képezik. Termálfürdő létesítésére van lehetőség még az előzetes kutatások alapján
Tácon.
Nagy melegvíz bázissal rendelkezik még Cece. Itt viszont komoly problémát
jelent a víz magas sótartalma, ami a víz gazdasági célú hasznosítása elé – kertészet,
fűtés − akadályokat gördít. Termálfürdő kialakításának Cecén nincs értelme, mert a
község szomszédságában található vajtai strandfürdő.

7.4.4.Demográfia és népességmegtartó erő
(W) A Sárvíz kistérségben, miként Fejér megyében is, az országos trend
érvényesül: a természetes szaporulat folyamatosan csökken, a halálozási arány
szinte mindenütt meghaladja az élve születések számát. Nem egy kisebb községben
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a nyugdíjasok számaránya eléri a lakónépesség egy harmadát (pl. Csősz). A Sárvíz
kistérség negatív demográfiai mutatói, amelyek Seregélyes és Cece társulásával
jelentősen romlottak (a természetes szaporulat csökkenése a korábbi -7 főről -32
főre nőtt), ugyanakkor hála elsősorban Székesfehérvár dinamikus fejlődésének, ezt
egy pozitív vándorlási különbözet ellensúlyoz (212 fő), amely a megyeszékhelytől
távolodva fokozatosan csökken, és a sárbogárdi kistérség határát elérve már negatív
eredményeket mutat (Sáregres: - 4, Cece: -28 fő).
Az újonnan betelepedők elsősorban Abát, Seregélyest és Tácot a
Székesfehérvárhoz leginkább közeleső településeket részesítik előnyben. Az adatok
jól mutatják, hogy a térség életére Székesfehérvár gazdasági fejlődése nyomja rá
bélyegét. A betelepedő családok többsége különösen Abán és Seregélyesen
sokgyerekes kisjövedelemmel rendelkezők köréből kerül ki, s ez nagymértékben
növeli a helyi önkormányzatok szociális terheit.37 (W)
A fiatalok elvándorlásának megállítására és a városi értelmiségi családok
vonzására több település is tudatosan törekszik. Tácon 77 teljesen közművesített –
víz, gáz, villany, telefon, kábeltévé - telek kialakítása zajlik kifejezetten abból a
célból, hogy a fiatal családokat olcsó és vonzó építési lehetőséghez juttassák. Aba
fejlesztési tervének egyik markáns részét képezi az intelligens otthonok és családi
házak program megvalósítása, amely az információs közműrendszer kiépítésével és
a digitális technológiák alkalmazásával ígér magas színvonalú életkörülményeket.
(S, O)
A népesség korstruktúrájának pozitív irányú megváltoztatása és a
lakónépesség számának növelése a kistérség minden önkormányzatának központi
problémája. Ennek oka mindenek előtt az, hogy vállalkozások hiányában
települések saját bevétele alacsony, a közintézmények fenntartásához szükséges
fejkvóta emelése csak a helyi népesség fiatalításával és gyarapodásával lehetséges.
A lakónépesség összetétele tekintetében a kistérség eredendően magyar. A
cigányság nagyobb számban Kálózon (4,5 %) és Sárkeresztúron él, ahol eléri a
helyi népesség 50 százalékát. A községben 5 fős kisebbségi önkormányzat
működik.

Lakónépesség Természetes
szaporulat
Aba
Cece
37

4. 2 65
2. 828

13
-6

Vándorlási
különbözet
48
-28

Abán például az óvodáskorú gyerekek 42 százaléka szociális támogatásból élő családokban él.
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Csősz
Kálóz
Sáreges
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Seregélyes
Soponya
Tác

1. 040
2. 438
808
2. 361
1. 333
4. 134
1. 819
1. 495

-7
-3
-12
10
-3
-19
3
-11

22
10
-4
12
25
33
7
38

22. 521

-35

165

Székesfehérvári
kistérség

162. 899

2, 5
(1000 lakosra)

1,4
(1000 lakosra)

Fejér megye

423. 531

-852

2. 549

Közép-Dunántúl

1. 107. 163

-3214

3. 524

Sárvíz ktg.
összesen

19. Ábra: Aba és térsége demográfiai helyzete 2000-ben38 (Forrás: KSH-2001)

7.5.Infrastruktúra
7.5.1.Közlekedési hálózat
(S) A Sárvíz kistérség Fejér megye közlekedési útvonalai által jól
behatárolható területen helyezkedik el, bár nem képez területi egységet: északon az
M7-es autópálya, délen a 61-es autóút határolja. A települések a 63-as és a
Szabadbattyánt Sáregressel összekötő utak mentén helyezkednek el, amelyek a
Sárvíz Tájvédelmi Körzetet és délen a rétszilasi tavakat közrefogva Cecénél érik el
a nyugat-kelet irányban haladó 61-es főútvonalat. A két út közötti keresztirányú
közlekedést a Tájvédelmi Körzetet átszelő, Sárkeresztúrt Kálózzal összekötő út és a
Kálóztól Kislángra vezető utak biztosítják. Földrajzi elhelyezkedésüket tekintve
csupán a 62-es út mellett fekvő Seregélyes esik távolabb.
(S) Összességében tehát a Sárvíz kistérség egységét a jó állapotban lévő
közlekedési utak adják meg, amelyekre fűzérszerűen kapcsolódnak fel a
települések. Ez az adottság több szempontból is előnyös: közvetlen kapcsolatot
teremt, és könnyen elérhetővé teszi Székesfehérvárt, a kistérség északi településeit
bekapcsolva az ország vérkeringésébe.
38

A táblázatok a Központi Statisztikai Hivatal Fejér Megyei Igazgatósága által 2001-ben kiadott évkönyve alapján
készültek. Megjegyzendő, hogy Aba népessége az önkormányzati nyilvántartás szerint jelentősen növekedett az
elmúlt években, és ma már meghaladja a 4.600 főt. A nagyközség népességvonzó és megtartó ereje tehát magasan
meghaladja a statisztikai adatok által tükrözött egyébként is pozitív fejlődést.
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(S) A térség vasúti úton a Székesfehérvárt Sárbogárddal összekötő vonalon is
megközelíthető. S bár a jelenlegi tömegközlekedés elsősorban a rendszeres
autóbusz járatokra terelődött át, a vasútvonal jelenléte értékes adottság a gazdaság
fejlesztése szempontjából, különös tekintettel a börgöndi repülőtér fejlesztésére. A
térség déli határán fekvő Cece maga is közlekedési csomópontnak tekinthető az
áthaladó észak-dél, nyugat-kelet irányú másodrendű utaknak köszönhetően. Cece
lakóinak vasúti közlekedését nagymértékben nehezíti, hogy vasútállomás csak az
5-6 km-rel távolabb fekvő Sáregresen és Rétszilason van, s ennek következtében a
megyeszékhely elérése csak többszöri átszállással vagy autóbusszal közelíthető
meg.
(O) A térség közúthálózatának fejlesztése szempontjából sokat javíthat a
Fejér megyét nyugat-kelet irányban átszelő transzeurópai autópálya megépülése. A
tervek szerint az út a Graz-Szentgotthárd nyomvonalat folytatva Veszprém
érintésével Dunaújváros magasságában szeli át a Dunát Kecskemét-SzolnokBiharkeresztes irányába. Ma még vitatott kérdés, hogy az autópálya miként érinti
Székesfehérvárt, de a megye déli (Sárbogárd-Cece) településeinek gazdasági
elszigetelődését is tekintetbe véve, számítani lehet arra, hogy az autópálya átszeli
majd a Sárvíz kistérséget. A TINA program megvalósulása komoly gazdasági
lehetőségeket rejt magába. Különösen megnövekedhet a kistérség és a börgöndi
repülőtér logisztikai szerepköre, erősödhet Tác kulturális turisztikai helyzete, de
jelentős változásokat hozhat Cece számára is. Mégpedig azért, mert várhatóan
ehhez az autópályához be fog kapcsolódni a Dél-Dunántúl észak-déli irányba futó
autóút hálózata.39 Az autópálya minden bizonnyal hatással lesz a térség
szerkezetének átalakulására; a Sárvíz kistérség együttműködési kapacitása
várhatóan erősödni fog, sőt nem kizárt a partneri kapcsolatok bővülése sem. (O)
(T) Az autópálya koncepció ugyanakkor veszélyeket is rejt magában.
Mindenek előtt számolni kell annak negatív környezeti hatásaival: zaj,
légszennyeződés stb. A védekezés egyetlen lehetséges módja az időben elkezdett
környezetvédelmi tervezés, az óvintézkedések összehangolt program szerinti
elindítása: erdőtelepítések, elkerülő utak kiépítése stb. Az Európai Unió integrált
vidékfejlesztési koncepciója és az ennek keretében meghirdetett regionális
fejlesztési programok jó alapot biztosítanak már 2004-től a térség
környezetvédelmi terveinek kidolgozására és fokozatos megvalósítására. Ebben a
körben az egyik legfontosabb cél a térség nyugodt vonzó vidéki életformájának
fenntartása és erősítése, az életkörülmények javítását pedig a környezetbarát
infrastruktúra kiépítésével kell elérni. (O)
39

Úthálózat szempontjából a Dél-Dunántúl jelenleg az ország legmostohább helyzetében lévő régiója. A közlekedési
útvonalak fejlesztése a regionális politikában első helyen áll. A TINA program megvalósulása esetén a tranzeurópai
autópályához való kapcsolódás a régió számára létkérdés. A sárbogárdi kistérség pedig ezen útvonalak
metszéspontjában helyezkedik el.
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7.5.2.Közműellátás
(S) Az elmúlt évtizedben a legnagyobb fejlődést a közműrendszer
kiépítésében érte el a Sárvíz kistérség. Úgy is fogalmazhatunk, hogy éppen a
közműrendszer kiépülésének köszönhetően vált a Sárvíz-völgye funkcionális
kistérséggé. Az alapinfrastruktúra mind megyei, mind pedig regionális
összehasonlításban kielégítően fejlődött.
° Az infrastruktúra fejlesztésének első szakaszaként a víz, gáz, telefon és a
kábeltelevízió hálózat épült ki.
° Az infrastruktúra fejlesztésének második szakaszakában a kistérség
településeit elválasztó Sárvíz Tájvédelmi Körzet területét átszelő 13
kilométeres új útszakaszon, Sárkeresztúr és Kálóz között, a megépült hídnak
köszönhetően az autóforgalom megindult.
° Az infrastruktúra fejlesztés harmadik szakaszának központi problémáját az
évek óta húzódó csatornahálózat kiépítése és a szennyvízkezelés megoldása,
valamint a helyi kábeltelevízió rendszer kiépítése alkotja. Az előbbi
mindenek előtt környezetvédelmi és gazdasági, a második az információs
közmű rendszer kialakítása szempontjából nélkülözhetetlen.
A vezetékes vízellátásba bekapcsolt háztartások számát illetően az ellátottság
messze meghaladja a megyei és a székesfehérvári kistérség (63,4 %) átlagát. Az
ellátásban nagy szerepet játszik a helyi vízbázis kihasználása. Saját kutat üzemeltet
Aba, Soponya. Merőben más a helyzet Csőszön, ahol a vízellátást a Fejér Víz RT
biztosítja. Az egyre növekvő árak az önkormányzatot a költségkímélő megoldások
keresése felé mozdítja. Így például jelentős költségmegtakarítást jelenthet a
gyökérkezeléses szennyvíztisztítás révén visszanyert tiszta vizet újra értékesítése a
Fejér Víz RT. felé. (O)
Hasonló megfontolások alapján tervezik a térség több településén a villamos
energia ellátás korszerű megoldását: az Aba valamint Csősz és Tác határában saját
szélerőmű üzemeltetés. (S, O)
(S) A hagyományos közművek kiépítettsége szempontjából a kistérség eléri,
vagy meghaladja a megyei színvonalat. Csupán a háztartások gázzal való
ellátottsága mutat hiányosságokat annak ellenére, hogy a hálózat kiépítettsége
csaknem minden településen 100 százalékos. Az okokat elsősorban a lakossági
erőforrások hiányában kell keresnünk.
A hagyományos közműrendszer utolsó nagy beruházási szakaszát a
települések csatornázása és a szennyvíztisztítás megoldása képezi. A fejlesztés
gyakorlatilag a kistérség minden települését érinti. Ahol a földrajzi közelség azt
lehetővé teszi a megvalósításra társulásokat hoztak létre (Aba-Sárkeresztúr-Kálóz101

Soponya; Csősz-Tác). A legnagyobb gondot a beruházásokhoz szükséges források
előteremtése okozza. Ismét a pályázati rendszerből fakadó bizonytalanság
problémájába ütközünk. S ez visszaveti a térség gazdasági fejlődését is, a
környezeti károkról, a vízbázis veszélyeztetettségéről már nem is beszélve. (W) Az
uniós pénzforrásokban sem lehet reménykedni. Azok ugyanis nem az infrastruktúra
fejlesztést, hanem konkrét programok megvalósulását célozzák meg, amelyeknek
még a környezetvédelmi programok esetében is elemi feltétele a kiépült
infrastruktúra. Ez azt jelenti, hogy a kistérség előtt évekre bezárulhatnak az európai
vidékfejlesztésre fordítható fejlesztési források is. (T) Nem véletlen, hogy Csősz és
Tác a szennyvíztisztító megépítéséhez már piaci megoldásban gondolkodik, itt
keresve beruházót és üzemeltetőt.
(W,O) Összefoglalásként említést kell tennünk a Sárvíz kistérség
önkormányzatainak legfőbb erényéről, a környezetbarát gondolkodásról s arról,
hogy felismerték az alternatív megoldásokban rejlő települési érdekeiket. E
szemlélet nyilvánul meg az alternatív energiaforrás keresésében (szélerőmű) épp
úgy, mint a biotechnológiákra alapozott szennyvíztisztítókban (gyökértechnológia).
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20. Ábra: A Sárvíz kistérség településeinek közmű ellátottsága 2000 évben (Forrás: KSH-2001)

6. 4. 3. Távbeszélő és telekommunikációs infrastruktúra
Magyarország az infrastruktúrafejlesztés területén a legimpozánsabb
eredményeket a távbeszélő hálózat kiépítésében és a mobil telefonok elterjedésében
érte el. A vezetékes telefonhálózat a Sárvíz kistérség minden településén kiépült.
Jelenleg 1000 lakosra 253 fővonal jut.
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21. Ábra: A Sárvíz kistérség településeinek távbeszélő vonallal való ellátottsága
(Forrás: KSH-2000)

A mobil telefonok széleskörű elterjedése következtében általánosan
megállapítható, hogy országszerte csökken a vezetékes telefonok iránti igény. Az
1999-es csúcspontot követően Fejér megyében közel három százalékkal csökkent
az előfizetők száma és a tendencia tovább folytatódik, miközben a mobil telefonok
iránti igény egyre növekszik. A jelenség mögött az alábbi indoklások húzódnak
meg40 :
40

A Sárvíz kistérségben készített személyes interjúk során feltett kérdésekre adott válaszok alapján.

- Az idősebb népesség túl drágának találja az előfizetési díjat;
- A 10 évnél idősebb gyermekeket nevelő családok úgy válik, hogy a
mobil telefonok rugalmasabb és olcsóbb (telefonkártya)
kapcsolattartást biztosítanak. A távbeszélő előfizetést felesleges
luxusnak tekintik, s a legtöbben csak azért tartják fenn, mert a
hitelfelvételéhez a legtöbb bank ragaszkodik a telefon előfizetés
igazolásához.
- A fiatalok számára a mobiltelefon a viszonylagos függetlenség
szimbólumává vált.
- A gazdaság szereplői, vállalkozók, üzletemberek a gyors ügyintézés
lehetősége miatt inkább a mobilt választják, és nem növelik
vállalkozásuk vezetékes távbeszélőinek számát; Ebben a körben egyre
inkább terjed a mobil Internet használat is.
Minden jel arra utal, hogy az Internet felhasználás igazi népszerűségét
Magyarországon a mobil rendszerek használata fogja meghozni. Az egyszerűség és
a gyorsaság az elterjedés legfőbb kritériumává váltak az olcsó hozzáférés után. Ez
egyben azt is jelenti, hogy a gyors és egyszerűsített ügyintézés és
információszerzés a hatékonyság és az időmegtakarítás érdekében korunkban egyre
inkább meghatározó értékké válik. Következés képen a közigazgatás és gazdasági
élet digitalizálása nem egy légüres térben, hanem egyre terjedő valós igények
mentén valósul meg.
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22. Ábra: Távbeszélő

Előfizetők számának csökkenése
1999-2000 év között

infrastruktúra fejlődése Fejér megyében 1990-2000
(Forrás: KSH-2001)
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7.5.3.Kábeltévé - Internet – Teleház
A helyi információs társadalom fejlesztésének megkerülhetetlen és
legfontosabb közműve az Internettel összeolvadó kábeltévé rendszer, amely a
intelligens kistérség/település minden lakója számára hozzáférést biztosít a helyi
információkhoz, szolgáltatásokhoz és a világhálóhoz. Az információtechnológiai
ágazat megfelelő állapota minden intelligens térségfejlesztés sikertényezője.
(T) Az infokommunikációs technológia rendkívül gyors fejlődése gyakran
azt a fonák helyzetet eredményezi szerte a világon, hogy azok a városok, falvak,
amelyek korán felismerték, és ki is építették a helyi kábeltelevíziós hálózatukat,
most a korszerűsítés, vagy a rendszer teljes átépítésének problémájával
szembesülnek.41 (W) A műszaki okokra visszavezethető átalakítások olyan
költségvonzattal járnak, amelyet a helyi önkormányzatok költségvetéseiből
lehetetlen megfinanszírozni. A korszerűtlen, nehézkesen használható, megfelelő
biztonsági rendszer nélküli hálózatok viszont romboló hatással vannak az
információs rendszerekbe vetett bizalomra, és visszavetik a társadalmi
beágyazottság és a befogadás területén már elért eredményeket. (T)
(O) Az intelligens térségfejlesztési tapasztalatok alapján a Sárvíz kistérség
számára csak azt tudjuk javasolni, hogy a műszaki fejlesztéseket összehangoltan,
egységes kritérium rendszer mentén és jövőorientáltan valósítsák meg. A Sárvíz
Területfejlesztési Tanács felelőssége abban áll, hogy egy kidolgozott intelligens
fejlesztési stratégiai program mentén pontosan meghatározza a közép- és hosszú
távú igényeket, az alapellátások és szolgáltatások körét. Ennek hiányában ugyanis a
kábelrendszer tulajdonosa és üzemeltetője a későbbiek folyamán nem kötelezhető
megfelelő fejlesztésre. A kritériumok sorában különös fontos szempontok: az
interaktivitás és a biztonság.
7.5.3.1.Helyi kábeltévé szolgáltatás
A kábeltévé szolgáltatás országszerte terjed, és az elmúlt években dinamikus
fejlődésnek indult. Fejlesztése a Sárvíz kistérség települései számára különösen
nagy jelentőséggel bír, hiszen megfelelő technológia alkalmazásával a televíziózás
mellett lehetővé teszi a lakosság számára a közvetlen kapcsolatteremtést a
világhálóval, elősegítheti a helyi társadalom és gazdaság integrálódását a regionális
és az európai térszerkezetbe. A kistérség ellátottsága e téren még messze nem
tekinthető kielégítőnek.
(S) A kábelrendszer Abán és Kálózon kiépült; Soponyán bár kiépült, de mára
már el is avult a régi vezetékes rendszer, üzemeltető pedig nincs. A község Abával
együttműködésben tervezi az új csillagpontos rendszer kiépítését. Abán a
41

Nem egy európai város pl. Bologna, Metz, Magyarországon Kecskemét, Budapest néhány kerülete.

bekábelezettsége 40 százalék körül mozog (jelenleg 540 lakott ingatlan van
bekötve) és a rendszert folyamatosan bővítik. Az önkormányzat jelenleg az
interaktivitás megoldásán dolgozik.
Csőszön és Sárszentágotán a kábeltévé még csak a tervezés stádiumában van.
A legnagyobb gondot itt a villanyoszlopok DÉDÁSZ által magszabott magas
bérleti díja okozza. Lakossági hozzájárulásra pedig nem igen lehet számítani,
hiszen a településeken még sokan a vízhálózat rájuk eső részét is törlesztik.(S)
Várhatóan mindkét település az abai rendszerre fog rákapcsolódni. Sárkeresztúron
az önkormányzati és a lakossági erőforrások mellett külső (székesfehérvári)
beruházó bevonásával szeretnék megoldani.
(W) A már működő kábelrendszerek gyengeségei között mindenek előtt az
interaktivitáshoz szükséges széles sáv hiányát kell megemlítenünk.
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23. Ábra Kábeltévé hálózatba bekapcsolt lakások száma Fejér megyében
(Forrás: KSH 2000)

(O) Az elmondottak alapján javasoljuk a kábeltelevízió hálózatának
szélesítését, lehetőség szerint az egész kistérségben gyors és nagy mennyiségű adat
átvitelére alkalmas, hosszú távra tervezett száloptikai hálózat kiépítésével. Ezzel a
megoldással ki lehetne kerülni az oszlophasználatot és ezeknek bérleti díját. A
kistérségi hálózat kiépítésének kulcsfontosságú szerepe van a Sárvíz kistérség
szoros területfejlesztési, gazdasági és önkormányzati együttműködésében, s nem
utolsó sorban a kistérségi kohézió alakulásában, mivel ez a hálózat szolgáltatja az
infokommunikációs alapot az összes további informatikai fejlesztéshez.

7.5.3.2.Sárvíz TV
(S) A Sárvíz kistérség vitathatatlan erőssége az Abán működő helyi tévé
stúdió, amely megfelelő fejlesztés mellett a kistérségi televíziózás és információs
rendszer központjává válhat. Abán a helyi televíziózás kezdete a 90-es évek elejére
nyúlik vissza. A Sárvíz TV 1999-ben indult újra. A műsorszórás heti
rendszerességgel történik. A műsorstruktúra három fő eleme:
- szórakoztató műsorok, sport, hír- és kulturális események,
- az önkormányzat képviselői testületének ülései felvételről történő
közvetítése,
- a műsoridőn kívül a képújság folyamatosan futó oldalai: önkormányzati
hírek és közérdekű információk, lakossági és vállalkozói hirdetések
A műsorszerkesztést az Abai Vitalitas Teleház munkatársai végzik. Ugyancsak a
teleház gondozásában készül Aba video dokumentumtára.
(S) Az abai kábeltévé tulajdonosa 100 százalékban az önkormányzat. Ez
egyben azt is jelenti, hogy az előfizetésből befolyó pénzekkel az önkormányzat
gazdálkodik. Az üzemeltetési feladatokhoz szükséges karbantartói feladatokat
szerződéses alapon külső cég végzi. A helyi TV működtetésében aktív szerepet
vállal az abai Teleház, mint szolgáltató. Aba saját stúdióval is rendelkezik.
• Fejlesztések: 610 Mhz-es, visszautas, csillagpontos rendszer kialakítása, a
magas színvonalú szolgáltatás (24 csatorna vétele) biztosítására. A rendszer
lehetővé teszi az Internet elérést, 200 Mb-os letöltési kapacitást. Az elmúlt
hónapok legnagyobb jelentőségű fejlesztési eredménye, hogy megvalósult a
kábel kétirányúsítása. (S) A fejlesztési tervek között szerepel egy 1 Gb
sávszélességű kábeltévé program, amely lehetővé teszi a községi intranet
kialakítását is. Ez jelentősen csökkentené a lakossági és a közintézmények –
iskola, polgármesteri hivatal, kultúrház stb. - hozzáférések költségeit
(számítások szerint az árat mintegy 50 százalékkal tenné olcsóbbá), mert
egyrészről a telefon beiktatása nélkül enged kilépést a világhálóra, másrészt a
belső hálózottság révén az e-közigazgatás és az e-demokrácia működésének
feltételrendszere is megteremtődik. E célok megvalósítása érdekében az abai
önkormányzat a fejlesztéseket az interaktivitás irányába igyekszik terelni.
(O)
• Célkitűzések: a Sárvíz TV arculatának kialakítása, a nyilvánosság technikai
feltételeinek bővítése, különös tekintettel az interaktivitásra, a műsorszórás
kiterjesztése a kistérség egészére.(O) Aba intelligens fejlesztési tervének
fontos eleme egy multimédiás információs központ létrehozása, amelynek új
típusú szolgáltatásai (kistérségi e-piactér, e-oktatás stb.) a települési

információs csomópontokon keresztül a térség minden lakójához
eljuthatnának.
Terepbejárásunk során azt tapasztaltuk, hogy a lakosság mindenütt érdeklődést
tanúsít a kábeltévé fejlesztés iránt, és sokan csatlakoznának előfizetőként a
rendszerhez. A többség azonban elsősorban a hagyományos szórakoztatást szolgáló
televíziózásra tart igényt, valamivel kevesebben voltak azok, akik a helyi
információk és az önkormányzat üléseit is szívesen követnék a kábeltévé
segítségével. Az Internet hozzáférés és a táv-munkavégzésben rejlő lehetőségek
iránti érdeklődést elsősorban a fiatalabb, kisgyermekes szülők körében
tapasztaltunk. Az egyértelműen kimondhatjuk, hogy a gyerekek hatása a szülőkre
és nagyszülőkre hihetetlenül erős, és ezt az információs társadalom népszerűsítő
programjában fokozottan ki kell használni. (O)
7.5.3.3.Kapcsolat a világhálóhoz
A felnőtt korosztály idegenkedése a világhálótól nem egyedülálló jelenség. A
90-es évek végén, az ország különböző területein végzett felmérések azt mutatják,
hogy hazánkban még a tanult, magasan kvalifikált felnőtt lakosság körében is csak
5 százalék körül mozog az Internetet-használók aránya. (W) S bár növekvő a
tendencia, még mindig sok a tennivaló. Reményre adhat okot, hogy munkába állt az
első generáció, amely már a középiskolában megszerezte a számítógépes alap- és
középfokú ismereteket. Hatásuk minden bizonnyal „forradalmi” lesz a
közintézmények és a vállalkozások munka módszerére. Az intézményvezetők
személyes felelőssége is, hogy a generációváltással együtt járó új tudásokat
hatékonyan és következetesen integrálják fejlesztési programjaikba. (S)
(T) Ugyanakkor számolni kell egy súlyos, az önkormányzatokra nézve
nyomasztó problémával is. Az elektronikus közigazgatás és az e-gazdaság
megvalósulása, tekintettel a 30-60 évesek érdektelenségére és információs
írásbeliségében
tapasztalható
hiányosságokra,
várhatóan
robbanásszerű
generációváltást fog előidézni, s ez elkerülhetetlenül a munkanélküliség
növekedéséhez vezet.42 A folyamat elkerülhetetlen, de a veszély tudatosításával és a
lakosság intenzív képzésével enyhíteni lehet a válságon.

42

Bár nem szívesen beszélnek róla, valójában a Nyugat-Európában, különösen az infokommunikációban élen járó
országokban, mint Németország, az egyre növekvő munkanélküliség hátterében a generációváltás is jelen van.

Otthoni számítógép és Internet hozzáférés régiók szerint
(%)
Számítógép
Internet
2001
2002
2001
2002
Dél-Alföld
Észak-Alföld
Észak-Magyaro.
Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Közép-Magyaro.

14
16
17
20
24
20
30

19
18
22
25
27
27
36

3
3
2
4
8
3
12

4
4
3
7
8
6
14
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Internethasználók aránya Magyarországon
korcsoportonként (%)
2001
2002
14-17 éy
18-29 év
30-39 év
40-49 év
50-59 év
60 év fölött

69
31
17
14
9
1

75
39
23
19
11
1
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Az Internet lakossági használatának terjedése országszerte két lényeges
akadályba ütközik. Az egyik akadály pénzügyi jellegű. A PC-k mellett különösen
drága az Internet előfizetési díj és a vezetékes telefon ára. Miután csak kevés
helyen áll rendelkezésre ISDN, ADSL vonal vagy megfelelő kábelrendszer, a
költségek elviselhetetlenek. A másik gond az emberek technikához és az új
technológiához való viszonyában leledzik. Míg a fiatalok és az idősebb korosztály43
kellő érdeklődéssel és kíváncsisággal viseltetik a számítógépek és az Internet iránt,
addig a 30-50 év közötti korosztály – tehát éppen az a generáció, amelyiknek a
legnagyobb szüksége lenne az új ismeretekre és alkalmazására a munka világában
való talpon maradáshoz – idegenkedik, sőt gyakran elutasító a számítógépekkel
szemben. Ez a magatartás a városokra és a falvakra egyaránt jellemző. (W, T) A
43

Az idős korosztály növekvő érdeklődését a számítógépek iránt két területen lehet érzékelni. A távoktatással
foglalkozó cégek, úgy látják, hogy egyre több időskorú ember vesz részt a hobby oktatásban, s potenciális piacnak
tekintik a tanulni vágyók ezen csoportját. Ld. Kerekasztal beszélgetés az oktatásról. e-Világ. Az információs
társadalom folyóírata. I.évf. 7.sz. 2002/október. 16-20 o. - A másik terület a kereskedelem visszajelzése: mind több
nagyszülő tekinti unokái számára fontosnak a számítógép vásárlást.

jelenség nagyon komoly problémákat fog felvetni az elkövetkező években:
csökkenti a munkavállalási esélyeket a népesség széles körében – a távmunka, a
távképzés és a távoktatás nyújtotta lehetőségek kiaknázását −, a digitális szakadék
egyszerre vezethet generációk közötti és társadalmi konfliktushoz (a fiatalok jobb
munkavállalási és bérezési esélyei), akadályozza az új digitális szolgáltatások és
vállalkozások fejlődését, ellehetetleníti az elektronikus gazdaság és közigazgatás
kialakulását. (W) Az intelligens térségfejlesztés egyik sarkalatos pontja ezért
mindenek előtt a társadalmi beágyazottság és alkalmazások növelése. (O)

Internet használók aránya iskolai végzettség szerint
Magyarországon (%)
2001
2002
Max. 8 általános
Szakmunkásképző
Érettségi
Felsőfokú
Átlag

13
5
24
45
17

16
8
30
46
21
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A fejlesztések három önálló, de egymásra kölcsönhatást gyakorló csoportja:
• A helyi közigazgatás és közintézmények fejlesztése;
• A jövőorientált gazdasági környezet kialakítása;
• A lakossági befogadást és a társadalmi beágyazottságot előmozdító
fejlesztések.
1. Teleházak
A számítógépes szolgáltatások fontos színhelyei az országszerte már-már
mozgalommá nőtt teleházak, tele-kunyhók és Internet-kávézók hálózata. Ezek a már
mindenki számára ismert nyilvános pontok elsősorban a fiatalok kedvelt szabadidős
helyei, míg a felnőtt lakosság csak igen ritkán keresi fel. A Sárvíz kistérség
településein elsősorban a pénzhiánynak is köszönhető, hogy csak néhány helyen,
Abán, Kálózon, Sárszentágotán és Soponyán találkoztunk teleházzal.
Szolgáltatásaik részben irodai jellegűek (fénymásolás, levelezés, Internet
használat).
Az abai Vitalitás Teleház civil kezdeményezésre született meg és
működtetését ma is a Vitalitás Egyesület látja el. A fenntarthatóság problémája
vezette vezetőit is arra a következtetésre, hogy a lakossági szolgáltatások helyett, a
község- és a kistérség fejlesztési funkcióban keressék fennmaradásuk zálogát.

Ennek szellemében készült el „A területhasználási viszonyok változását
megalapozó és nyilvántartó rendszer” projektje, amely a Sárvíz kistérség közös
informatikai és térinformatikai adatbázisa lesz.(S,O) Másik fontos tervük Aba és a
Sárvíz térség digitalizált értéktérképének elkészítése, amely a helyi humán és
természeti erőforrásokat feldolgozó rendszerező adatbázis elkészítése. Az
értéktérkép Aba weblapján mindenki számára elérhető lesz. A nagyközség saját
honlappal rendelkezik, amelynek gondozása a helyi teleház feladata: www.aba.hu .
A község minden lakójának van e-mail címe, azoknak is, akik ma még nem
rendelkeznek saját Internet hozzáféréssel. Erre a célra az önkormányzat saját
servert tart fenn Székesfehérváron. A levelek a teleházba érkeznek, a címzett helyi
hívással modemes lehívással a teleháztól kapja meg postáját. 2001-től a rendszer
vastag koax kábelre is átkerült. (S)
(O) Magyarországon általános tapasztalat, hogy a legjobb hatékonysággal
azok az intézmények működnek, ahol a teleház-könyvtár-művelődési ház együttese
komplex rendszert alkot, mert a látogatók széles skáláját érik el. A Sárvíz
kistérségben ilyen komplex fejlesztésre több helyen is lehetőség nyílik: Soponyán
már jelenleg is egy épületben található a művelődési ház, a könyvtár és a ma még
csak két géppel és Internet hozzáféréssel rendelkező teleház; a művelődési ház és
könyvtár egy helyen található még Csőszön, Abán és Sárkeresztúron, ahol a
felújított kultúrházban Internet hozzáférés is biztosított. A rendszerváltást
megelőzően Soponya, Csősz és Tác társtelepülések voltak, Soponya központtal. Ez
Csőszre és Tácra nézve azt jelenti, hogy a hagyományos intézményeket az elmúlt
években fokozatosan pótolniuk kellett. Tácon például még nincs művelődési ház, a
községi könyvtár a településközponttól távol, mostoha körülmények között van. A
számítástechnikai oktatás az iskolára koncentrálódik. Hasonló a helyzet a
teleházzal nem rendelkező sárvízi településeken.
A hazai információs társadalomfejlesztésben különösen pedig a közösségi
hozzáférés biztosításában a teleházak fontos feladatot látnak el. Az Internethozzáférésen és az elektronikus levelezésen túl szolgáltatásaik többnyire
tanácsadással, az oktatással, pályázati figyeléssel valamint irodatechnikai
szolgáltatásokkal egészülnek. A teleházak, mint információs csomópontok nagy
szerepet játszanak a kistérségi információs rendszer kialakításában és
működtetésében. Részt vesznek a helyi adatbázisok készítésében, felügyelik és
frissítik az önkormányzati honlapokat, portálokat. Működési költségüket a
lakossági szolgáltatásokból, alapítványokból, önkormányzati támogatásból és a
civil szervezetek számára kiírt pályázati úton megszerezhető forrásokból fedezik.
Mint általában az ország más területein, a Sárvíz kistérségre is jellemző,
hogy
az
információs
társadalom
fejlesztésében
az
önkormányzati
kezdeményezésekre és ösztönzésre nagy szükség van. A felkészítő munkában, a

szolgáltatások rendszerének kialakításában, a lakossággal történő állandó és
rendszeres kapcsolattartásban, a szervezett formában történő képzésekben
(gondolunk itt az elektronikus közigazgatás szolgáltatásainak használatára és
alkalmazására, a mindenki számára elérhető táv-oktatásra és képzésekre stb.) épp
úgy, mint a települési adatbázisok és tudásbázisok elkészítésében a jól működő
információs és kulturális központokként megszervezett teleházak az
önkormányzatok legfontosabb partnereivé válhatnak. Ezért javasoljuk, hogy a
Sárvíz kistérség minden településén komplex fejlesztés induljon meg, ahol a
kultúra (könyvtár, művelődési ház vagy faluház), a szolgáltatás (irodai szolgáltatás,
Internet hozzáférés, a lakosság számítástechnikai képzése, később a táv-oktatás és
távképzés, táv-munkahelyekhez szükséges szolgáltatások: bérelhető számítógépek
helyiségek, Internet stb.), és a települési információs csomópont (a kistérség és a
település informálása, adatbázis készítés, helyi tudásbázis) építészetileg is egy
helyre, vagy egymáshoz közel kerüljön.44 A művelődési ház felújítási kormányzati
program, valamint az IHM teleház-programjai, az OM távoktatást és távképzést
valamint a távmunka programok jegyében indított pályázatok jó lehetőséget
kínálnak a szükséges források megszerzésére.
2. A Sárvíz kistérség települési önkormányzati szerveinek infokommunikációs
helyzete
A legnagyobb problémát a térségben az jelenti, hogy a lakosságra hatni tudó,
az információs társadalom megvalósulásáért felelős döntéshozó és végrehajtó
szervezeteknél is komoly hiányosságok mutatkoznak az infokommunikációs
eszközök használatában. (W, T)
• (W) Az önkormányzatok többsége a helyi infokommunikációs
infrastruktúra kiépítése területén saját költségvetésükből csak a
legszükségesebb fejlesztésekre képesek. A fejlesztések többsége
pályázatfüggő, ezért a közép és hosszú távú tervezés ezen a területen is
nehézkes. Az önkormányzatok jelenlegi eszközállománya sok helyen elavult,
a kiskapacitású számítógépek nem vagy csak kismértékben alkalmasak
modern programok telepítésére. A települések kétharmadában szükség lenne
a géppark korszerűsítésére (amortizáció, modern programok alkalmazásához
korszerűtlen számítógépek, elavult szoftverek).
(S) Pozitív elem, hogy a kistérségben minden pályázati lehetőséget
kiaknáznak a fejlesztésre (polgármesteri hivatalok gépparkjának felújítása
folyamatosan zajlik45, köztisztviselői program).
44
45

Kislángon az új szolgáltató központ építése erre kiváló lehetőséget nyújt.

Kálóz önkormányzata erre a célra 2,8 millió forintot fordít. Ennek eredményeként a hivatal minden dolgozója saját
géphez jut; a köztisztviselői program részeként pedig a dolgozók otthoni PC beszerzése is megvalósult.

• A polgármesteri hivatalokban az Internet használat most kezd elterjedni.
Település
Aba
Cece
Csősz

ISDN

PC db

1

2

Kálóz
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Seregélyes
Soponya
Tác

Internet

1

3
Minden
dolgozónak
van

-

1
1

4

-

-

10
5
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• (W) A személyi állomány számítógépes képzettsége hullámzó. A hivatali
dolgozók többsége alapfokú ismeretekkel rendelkezik, és csak az általa
alkalmazott programokat tudja kezelni. Az ismeretek elsajátítása zömében
önerőből és önképzéssel történik. Felsőfokú végzettséggel rendelkező
rendszergazdát sehol sem foglalkoztatnak.
• (W) A polgármesterek és az önkormányzati képviselők, valamint a
közintézmények vezetői az esetek többségében nem használnak számítógépet;
a legtöbben számítógépes alapismeretekkel sem rendelkeznek. Gyakran még
a szövegszerkesztő használata is komoly gondot okoz.
• (S) A számítógép- és adatbázis használat területén a jegyzők torony
magasan kiemelkednek a kistérség tisztviselői karából. Munkájuk immáron
nélkülözhetetlen eszközévé vált az informatika.
• Az önkormányzatok és intézményeik között az infokommunikációs
együttműködés, hálózati kapcsolattartás még nem valósult meg, de a
Területfejlesztési Tanács keretében megindult a tervezés és a források
felkutatása. (S)
(W) Az elmondottak tükrében talán már nem is meglepő, hogy a térségben
csupán egyetlen önkormányzat, Aba rendelkezik saját honlappal. Cece honlapja
most készül. Az Interneten való megjelenés ma már nélkülözhetetlen egy település
vagy kistérség gazdasági és turisztikai életének fejlesztése szempontjából. A

gyakorlat azt mutatja, hogy a turisták úti céljukat, információikat ma már nem az
újságokból, prospektusokból, hanem a televízióból és az Internetről szerzik. A
Sárvíz mentén elterülő településekről jóformán semmit sem lehet megtudni a
világhálón.

7.6.A kistérség gazdasági állapota
A fejlesztések önálló csoportját képezi a helyi gazdaság szereplőinek
integrálása az információs korba. Különösen igaz ez a kis- és középvállalatokra.
Ma már a vállalkozások többsége a Sárvíz kistérségben is rendelkezik
számítógéppel, de ezek használata csak kevés helyen lépi túl az irodai, könyvelési
és
nyilvántartási
hasznosítást.
Az
üzletkötésben,
beszerzésben,
a
partnerkapcsolatok alakításában még mindig a hagyományos személyes
kapcsolattartás a jellemző, ami nem csak az üzleti élet hatékonyságának, hanem a
térség megyei és regionális gazdasági integrációjának is gátat vet. (W)
Az intelligens fejlesztés egyik fontos célterülete a helyi gazdaság erejének
növelése, az innovációs környezet megteremtése, a helyi innovációs potenciál
növelése, a termelés és a termékszerkezet információs kornak megfelelő
átalakítása. Röviden fogalmazva: az e-gazdaság feltételrendszerének kialakítása.
Mindez szoros összefüggésben áll az infokommunikációs infrastruktúra és a
humánerőforrás párhuzamos fejlesztésével. (O)

7.6.1.Általános gazdasági helyzetkép
A kistérség gazdaságát az egyéni vállalkozók és őstermelők rendkívül magas
száma jellemzi (78 %). (W) Ez az arány mind megyei (63 %), mind pedig
regionális viszonylatban (65 %) rendkívül magas. A rendszerváltással együtt járó
gazdasági átalakulás rányomta bélyegét a hazai vállalkozásszerkezetre. Országos
viszonylatban még mindig 58%-t, tesz ki a jó részt önfoglalkoztató, ún.
mikrovállalkozások aránya (egyéni vállalkozók és családi vállalkozások). A kezdeti
kényszervállalkozások száma ugyan mindenütt csökkenő tendenciát mutat, a
tartósan magas statisztikai szám mögött azonban súlyos gondok húzódnak meg:
alacsony képzettség, tőkehiány, elavult termelési struktúra, versenyképtelen
termelési technológia és termékszerkezet.
A mikrovállalkozások többsége a kiskereskedelemben és a helyi szolgáltatási
szférában, valamint a mezőgazdaságban alakult ki. Tehát azokon a területeken, ahol
a vállalkozások nem igényelnek sem magas szintű szakmai képzettséget, sem pedig
számottevő tőkebefektetést. Azt a tényt, hogy a Sárvíz térségében az egyéni
vállalkozások jóval meghaladják az országos mutatókat, csak részben magyarázza
Székesfehérvár közelsége, mert a képzett, magasan kvalifikált munkaerőt a fejlett

ipar elszívja a térségből. Az okok között negatív tényezőként kell megemlíteni a
tőkehiány mellett, az innovatív környezet hiányát, a termelést és a piacot
koordináló, a helyi adottságokat intenzíven kihasználó szerveződések,
együttműködések hálózatának és a térségi marketing hiányát, valamint az
információáramlás lassúságát. (W)
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7.6.1.1.Általános jellemzők
A kistérség igen kisszámú társas vállalkozásainak sorában a Kft (6 %) és a Bt
(13 %) a leginkább elterjedt forma. Részvénytársaság csak Soponyán van: VADEX
Mezőföld Rt. dunántúli húsfeldolgozó üzeme, ahol 25 főt foglalkoztatnak. A
kistérségben 13 szövetkezet működik. A gazdasági élet két meghatározó területe a
lakossági ellátást biztosító kereskedelmi és szolgáltatói szféra valamint a
mezőgazdaság.
Annak ellenére, hogy a kereskedelmi egységek száma magas,
jövedelmezőségük alacsony. A lakosság jellemzően a közeli Székesfehérváron
dolgozik és keresetének nagy részét itt is költi el.
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29. Ábra: Kiskereskedelmi üzletek száma 2000 évben

(W) Ipari tevékenység csak elvétve fordul elő a térségben. Tácon a Gorsium
Tej Kft. és egy műanyagipari vállalkozás található.
(O) A térségi gazdaság kulcsfontosságú eleme a börgöndi repülőtér
fejlesztésének terve. A külföldi tőke bevonásával induló beruházás valamint a
Székesfehérvárral való együttműködés várhatóan a korszerű infokommunikációs
technológiára épülő logisztikai, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások számát is
növelni fogja a kistérségben.
7.6.1.2.Mezőgazdaság
A kistérségi gazdaság legfontosabb szektora a mezőgazdaság. A
rendszerváltást követő privatizációs folyamat következtében a térségben a
magántulajdon vált meghatározóvá. A megélhetésre alkalmas méretű családi
gazdaságok száma alacsony.46 (W) A székesfehérvári kistérségben működik a
megyei mezőgazdasági vállalkozások fele és az élelmiszer feldolgozó kapacitások
egy negyede.(S) Ennek ellenére, az adottságokhoz és a lehetőségekhez mérten a
46

Az 1996-ban például, az Abán megalakult Gazdaszövetkezet ma már a gyakorlatban nem működik.

Sárvíz menti településeken nagyon alacsony a mezőgazdasági beruházások száma.
(W) Ennek okai a következők:
• A kistérség birtokstruktúrája: sok a törpebirtok és az őstermelő. Az 50 hanál nagyobb földbirtokot művelő családi gazdaságok száma alacsony,
(településenként átlagosan 5-10).
• A művelésre szánt területek csak ritkán találhatók egy tömbben. A
gazdaságos termelés érdekében a nagyobb gazdaságok, a még megmaradt
szövetkezetek bérlik a lakossági földek jelentős részét. A földvásárlás egyik
legnagyobb akadálya, hogy a térségben az árak magasak és emelkedő
tendenciát mutatnak.
• A térségben nagy hagyományokra visszatekintő állattenyésztés az elmúlt
tíz évben visszaesett. Az állattartás nehézségei közé tartoznak a hústermelés
a megemelkedett fajlagos költségei (takarmány), a kiszámíthatatlan
felvásárlói árak, a vágóhíd és a húsfeldolgozó kapacitás hiánya.
• A tőkehiány;
• A termékstruktúra nem igazodik a piaci igényekhez. Hiányoznak a
munkaigényes, de magas jövedelmezőségű kultúrák. A zöldség és
gyümölcstermesztés radikálisan visszaesett.
(O) A felsorolt problémák nem csupán a Sárvíz kistérség specifikus gondjai,
hanem országosan megfigyelhető jelenségek. Az uniós csatlakozás és az ezzel
együtt járó megszorító intézkedések, amelyek nem részesítik támogatásban a 3 ha
alatti földterületen gazdálkodókat, valamint a termelést érintő kvóták, a
kormányzatot a földhasználat racionalizációjára és a mezőgazdaság
modernizációjára ösztönzik. A 2003-ban már megindult a folyamat: a kisebb
parcellák életjáradékra való átváltása lehetővé teszi a birtokkoncentrációt és az
egészséges méretű gazdaságok kialakítását. Az új intézkedések második csoportja,
az unió kívánalmainak megfelelően, a mezőgazdaságban is érvényesített szigorú
nyugdíjkorhatár bevezetésével a fiatalítás jegyében fog zajlani. A holland és dán
minták alapján kialakítandó új mezőgazdasági politika előnye, hogy az
életjáradékkal kiváltott új birtokrendszer felaprózódását állami szabályozással meg
lehet gátolni, az életképes gazdaságokat nagyobb mértékben lehet támogatni, a
termelés kiszámíthatóbbá és korszerűbbé válik. A vidéken élő idős lakosság
számára nyugdíj kiegészítésre alkalmas pénzforrás nyílik meg. Tekintettel arra,
hogy a mezőgazdaságból élő egyéni vállalkozók sorában a nyugdíjasok (14%) és a
mellékjövedelem szerzése érdekében másodállású egyéni vállalkozók (29%) aránya
Fejér megyében eléri a 43 százalékot, s ezek többsége 5 ha alatti földterületen
gazdálkodik, a birtokstruktúrában jelentős változásokra lehet számítani. A
kormányzati politika következtében 2-3 éven belül a Sárvíz kistérség
mezőgazdasági szerkezetében is jelentős átalakulás várható.(O)

A működő egyéni vállalkozások
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A fentiek tükrében a Sárvíz kistérség mezőgazdaságot érintő stratégiája
szempontjából a következő kérdésekre kell választ adnunk:
° Miként lehet elősegíteni az új vagy megújuló mezőgazdasági vállalkozások
hatékony tevékenységét? - A választ mindenek előtt az e-gazdaság
feltételrendszerének kialakításában, valamint a fiatal helyi gazdálkodók
szakmai felkészítésében kell keresnünk. Mindenképpen célként kell kitűzni,
hogy az új családi gazdaságok elsősorban a helyi fiatal agrár szakemberek
kezébe kerüljenek, akik maguk is kötődnek a térséghez.
° A másodállású egyéni vállalkozók körében, várhatóan sokan lesznek, akik
megtartják kisméretű birtokaikat, de a jelen helyzetüknél fogva és a mostoha
támogatási rendszer miatt versenyképesség tekintetében még hátrányosabb
helyzetbe kerülnek. – Ebben a körben az intenzív gazdálkodási formák, a
mezőgazdasági klaszterek és szövetkezések létrehozása jelenthet megoldást.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt
agrártámogatási rendszer keretében 2003-tól a termelő és értékesítő
társulások prioritást élveznek. Nem csupán a beruházásokra adnak 50
százalékos térítést, de támogatásban részesítik a működtetést is.

(O) A térség éghajlati adottságai – a mérsékelten meleg, évi közép
hőmérséklet 10 C°, csapadék 550-580 mm, napsütéses órák száma 1980 óra/év – a
térség számára jó feltételeket nyújtanak a zöldség- és gyümölcstermesztésre.
A zöldségtermelés területén különösen Cece rendelkezik nagy
hagyományokkal, ahol a paprika, a fokhagyma és méztermelés ma is sok családnak
jelent megélhetést. A cecei paprikát a kistérség egyik gasztronómiai
specialitásának is tekinthetjük. Fűszerpaprika termelés folyik még Sárszentágotán
is. A rendszerváltást megelőzően magas színvonalon állt a kertészet is. Új
lehetőséget jelenthet a biokertészet elterjesztése, amelyben a hantosi népfőiskola
jeleskedik. Öntözéses biogazdaság működik még Soponyán. (S, O)
Abán (Belsőbárándon) több család is foglalkozik zöldborsó és
csemegekukorica termeléssel. A jó minőségű árut a fehérvári hűtőház veszi át.
Sárszentágotán tök- és zöldségtermelés van, de feldolgozó nincs. (S)
A kistérség másik, mára jelentőségét vesztett ágazata a gyümölcstermelés. A
jövőre vonatkozóan jó lehetőségek kínálkoznak az ágazat megerősítésére Cece
térségében; Abán (Bodakajtor) több magángazdaság új telepítésekbe kezdett.
Közép és hosszú távon a friss gyümölcs kistérségi és székesfehérvári értékesítése
mellett érdemes lesz tovább gondolni a feldolgozási lehetőségeket is (aszalás,
szárítás, gyümölcslé koncentrátum, dzsem). Megfontolás tárgya lehet az Abán
feltárt meleg víz kertészeti célokra való hasznosítani. (O)
(O) Aba és a kistérség mezőgazdasági termelésének jövője nagymértékben
attól függ, hogy milyen mértékben tud integrálódni a megyei, regionális és a
globális piacokra. A mezőgazdasági termékszerkezet váltásban új lehetőségeket
nyit meg Aba és a kistérség előtt a börgöndi repülőtér beruházása. A helyben lévő
szállítási kapacitás kilátásba helyezi olyan szállításra egyébként érzékeny friss,
elsősorban biotermékek külföldön történő értékesítését is, amelyre korábban nem
volt lehetőség. Ahhoz, hogy a termelők kellően tájékozottak legyenek az
értékesítési lehetőségeket illetően, valamint arról, hogy milyen termékek keresettek
a hazai és külföldi piacokon megfelelő információkra van szükség. Ennek
érdekében a kistérségi agrárinformációs rendszer, agrár portál, kiépítése a kistérségi
együttműködés egyik lényeges eleme.
A Sárvízre ma leginkább a szántóföldi művelés jellemző. A térségben
megközelítőleg 20.000 ha termőföld van – Cece, Sáregres és Seregélyes körzetét
nem számítva -, amelynek 64 százalékán gabonát, elsősorban kukoricát és búzát
termelnek. A földek átlagos aranykorona értéke 27,08 AK. A jellemző vállalkozói
méretű életképes magángazdaság 50-60 ha területű. A kistérségben 543 ha
öntözésre berendezett terület van, amely tovább növelhető (Sárvíz, Malomcsatorna, Nádor-csatorna). (S, O)
A térség legnagyobb mezőgazdasági vállalata a Kajtor-völgye
Mezőgazdasági Szövetkezet. A szövetkezet 3.800 ha földterülettel rendelkezik,

melynek csak elenyésző részén folyik növénytermesztés. Fő profilja az
állattenyésztés, mely egy kb. 600 szarvasmarhát számláló tejtermelő tehenészetből
és évi 7000-es sertéstenyésztésből áll. Ugyancsak állattenyésztéssel foglalkozik az
olasz tulajdonban lévő Pannon Farm Kft (Bodakajtor). Az itt termelt tejet a SOLE
vásárolja fel. A termelés növelése lehetséges, mert a tejkvóta évi 4.800.000 liter, de
teljesítéséhez további földterületek bérlésére lenne szükség a takarmány előállítása
miatt. A vállalat nem foglalkozik hústermeléssel, csupán a bikaborjúk kerülnek
eladásra (évente átlagosan 380 borjú). Tejfeldolgozó üzem van. Az olasz tulajdonú
Agro-Aba Kft 3.200 hektáron növénytermesztést folytat. A tulajdonos a fejlesztés
mellett kötelezte el magát, s jelenleg is folyik egy központi telephely kialakítása,
mely egy 180 milliós beruházást jelent. (O)
(O) Jelentős tartalékok vannak az állattartásban: juhtenyésztés, sertés,
pulyka, szarvasmarha, a mocsaras területeken esetleg bivalytartás, haltenyésztés.47
A térségben kihasználatlanok a legelőterületek, holott kiterjedésük és minőségük
alkalmas az extenzív állattartásra. Jelenleg néhány vállalkozó foglalkozik
juhtenyésztéssel. A térségben bár sokan tartanak állatot, nincs vágóhíd.(W)
A kistérségben szinte minden település rendelkezik kisebb-nagyobb
halastavakkal. Ez utóbbi ágazat fejlesztése csak a vizes élőhelyek
rekonstrukciójával szoros összefüggésben lehetséges (Csősz három halastavából
kettő teljesen kiszáradt, egyet pedig a horgászegyesület használ hobbi célokra;
Soponyán magángazdák bérlik a halastavakat; Kálóz határában hét tó is van, de itt
is komoly ráfordításokra van szükség a hasznosítás érdekében). Kiváló példa erre a
Rétszilasi-halastavak rehabilitációja és a területén működő halgazdaságok
ökológiai szempontú működése (Arany Ponty Rt.). (S)
(W, T) A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a halastavak működéséhez
szükséges vizet a gazdák az erősen szennyezett Malom- és a Nádor-csatornákból
biztosítják. A csatornák iszaprétegében megülepedett nehézfémek, amelyek a
Bakony alján működő vegyipari vállalatoknak köszönhetően a Sárvíz térségében
rakódnak le, nem csak a halastavakat, hanem az öntözéses gazdálkodást is
veszélyeztetik. (T, W) Fontos környezeti feladat lesz a jövőben a csatornamedrek
kotrással való kitisztítása. A Nemzeti Fejlesztési Tervben, és az EU vidékfejlesztési
programjaiban jelentős források szabadulnak fel az ilyen feladatok megoldására.(O)
(O) A Sárvíz vizes, mocsaras területeinek egy másik hasznosítási lehetősége
lehetne a nádfeldolgozás. Jelenleg a nádvágás a természetvédelmi terület jogkörébe
esik, de a nyersanyagot feldolgozás nélkül szállítják el. A feldolgozás módjára és
technológiájára vonatkozóan érdemes lenne a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságával együttműködésben keresni megoldást.

47

Soponyán ma is két sertéstelep, egy juhtenyészet és egy pulykatelep van.

A helyi agrárgazdaság fejlesztésének másik iránya a térségi erdő és
vadgazdálkodás. Működését nagymértékben a tájvédelmi körzet határozza meg. A
kistérségen belül országos jelentőségű védett terület a Sárvíz völgye Tájvédelmi
Körzet és a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület. (Helyi védettségű terület
még a soponyai Kastélypartk). Ezek a védett területek a Dunántúl legjelentősebb
ökológiai folyosójához tartoznak.
A tájvédelmi terület 80 százaléka állami tulajdonban van. Kezelését a DunaIpoly Nemzeti park és a VADEX RT látják el. A területek fennmaradó része
magánkézben van (19 %), míg az önkormányzatok csupán 1 százalék fölött
rendelkeznek. A terület közel fele gyepterület, 22 százalékát pedig erdők borítják.
Összességében megállapítható, hogy a térségben alacsonyabb az erdősültség, mint
amit a természeti adottságok indokolnának. Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás
és környezetvédelmi szempontok egyaránt új erdők telepítését igényelnék a
térségben (elsősorban véderdők, mezővédő erdősávok), amely az EU integrált
területfejlesztési programjának is kiemelt részét képezi.
A hagyományos vadászat mellett a Sárvíz térségen belül Soponyán működik
a VADEX Mezőföld Rt. zárttéri telepe: vaddisznó, fácán és dámvad kert. A
húsfeldolgozás helyben történik.
A mezőgazdaság fejlődésének megoldásra váró akadályai:
• A földtulajdon viszonyok nem egyeznek a földhasznosítási
koncepcióval,
• Nem tisztázott pontosan hol húzódik majd az ökofolyosó: mely
földterületek kerülnek kivonásra a művelésből, hol kell az eredeti
állapotot visszaállítani
• A kistérségben kevés az öntözésre berendezett terület nagysága,
melynek legfőbb oka az egyéb célú (halgazdaságok) vízkivétel. A
Sárvíz- és Malom csatornák vízgazdálkodásának rendezése
nagymértékben
hozzájárulhatna
a
mezőgazdasági
termelés
vízhiányának pótlásához, és új növényi kultúrák elterjesztéséhez.(O)
• A kistérségbe az állattenyésztés jelentősen visszaesett az elmúlt
évtized során. Ugyanakkor a jelentős méretű a kihasználatlan gyep- és
legelőterületek jó adottságokat biztosítanak az extenzív állattartáshoz.
(O)
7.6.1.3. Idegenforgalom, turizmus
Az idegenforgalom és a turizmus fejlesztését a Széchenyi terv a magyar
vidékfejlesztés fókuszába állította. Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy
a turisztika a fejlesztések azon tipikus területe, ahol a térségi összefogás és
együttműködés meghatározó szerepet játszik. Nem elég szép természeti

adottságokkal, jól kiépített vendéglátásra alkalmas infrastruktúrával vagy jelentős
műemlékekkel rendelkezni. Mindezt a turisták igényeihez és elvárásaihoz igazított
„turisztikai termékként” el is kell adni. Éppen ezért a Sárvíz kistérség
helyzetelemzésénél az idegenforgalom hazai tendenciáiból kell kiindulnunk, mert
csak ennek függvényében határozható meg a helyi adottságok valós értéke. Az
utóbbi években az alábbi tendenciák körvonalazódtak:
• Magyarország egyre kevésbé tartozik a nyári főszezoni üdülések
célterületei közé.
Várhatóan a második, harmadik szabadságot igénybe
vevő, elő- és utószezonban utazó turisták célpontja lesz. Ez azt jelenti, hogy a
beutazók választása programorientáltabb, földrajzilag pedig kisebb területre
koncentrálódik.
• A külföldi turisták motivációi megváltoztak. A tömegturizmus helyett a
versenyképes, egyedi vonzerőn alapuló, exkluzív turisztikai termékek szerepe
növekszik.
•A hazai idegenforgalom legerősebb részterületei, a kulturális turizmus, a
gyógyturizmus, a kongresszusi turizmus valamint a gasztronómiai
érdekességre építő turizmus. E tekintetben kiemelendő szerepet kapott a
borturizmus.
• Egyre nagyobb az érdeklődés a sporttevékenységgel vagy/és kulturális
rendezvényekkel összekötött néhány napos programok iránt.
• Külön kategoriát képvisel az ismereteket bővítő, tudást fejlesztő turizmus.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a hagyományos üdülést és pihenést
napjainkra felváltotta az „élmény turizmus”. Ennek a tendenciának következménye
a falusi turizmus terjedése. A fent felsorolt lehetőségek közül a Sárvíz kistérség az
utóbbi három kategóriában lehet versenyképes.
A Sárvíz kistérség turisztikai értékekben gazdag terület, kihasználtsága
azonban adottságainál jóval gyengébb. Az ökoturizmus lehetőségeinek a természeti
környezet törékenysége és érzékenysége határt szab. A megyei és regionális
idegenforgalmi mozgásokat figyelembe véve a térség elsősorban a
Székesfehérvárra érkező turisták rövid, célprogramokra érkező csoportjaira
számíthat. (W)
(S) Jelenleg az egyik legfontosabb turisztikai célpont a kistérségben TácGorzium. Kiemelkedő programnak számítanak a három napos programot nyújtó
Aba napok és az egész kistérségre kiterjedő Sárvíz napok. Ez utóbbi
továbbfejlesztést igényel. Hosszabb tartózkodást lehet elérni a falusi turizmus
erősítésével. Ennek legfőbb akadálya viszont, hogy kevés a színvonalas
vendégfogadásra berendezkedett magánerős szálláshely. (O) E téren kitörési pontot
jelenthet a hagyományos gazdálkodást és életformát megismertető tanyasi turimus,

az ökoturimus és a kerékpár turizmus sajátos kombinációja. Igen jó példákat
találhatunk erre Hollandiában. Előnye, hogy mindenek előtt a turizmusnak a szelíd
változatát erősíti, ami a kistérség adottságaihoz igazodik. Ugyanakkor jó
együttműködési lehetőséget kínál az ökofolyosó mentén meghúzódó településekkel
a Közép-Dunántúl egész területén. A Sárvíz kistérségben kiemelt állomások
lehetnének: Tác, a Sárvíz völgye és a Rétszilasi-halastavak, ahol 2000-ben
nyitaotta meg kapuit Rétimajorban az ország egyetlen halászati múzeuma (Sárréti
Halászati Múzeum). A Zichyek által épített majorság eredeti állapotba lett
helyreállítva: a magyar halászat történetét bemutató tárgyi emlékeket és
fotókiállítást (Kunkovács László fotói) bemutató múzeum mellett, nem egészen egy
hektáros területen, a látogatók élőben ismerkedhetnek meg a Sárvíz völgye
hagyományos halászati technikáival, érdekességként kell megemlíteni a vízparton
álló Árpád-kori halászkunyhót. A régi víztorony épületében halászkocsma szolgálja
a hagyományos vendéglátást. A tervek szerint itt építik ki majd a Sárvíz Völgye
Polgári Együttműködés keretében azt a konferencia központot, ahol a
természetvédelmi oktatás, ismeretterjesztés mellett lehetőség nyílik majd a Sárvíz
polgárosodását szolgáló képzésekre is.
A kistérségi konferenciaturizmus másik helyszíne lehet a soponyai Zichy
kastély, amelynek 37 ha-os parkja természetvédelmi terület. Az üresen álló épület
helyreállítására már évek óta van befektető, aki 5 csillagos kastélyszállót, egy 2000
fő befogadására alkalmas konferencia központot, fürdőt,
valamint
a
helyi
lovasturizmus fejlesztését tervezi. A „Zichy üdülőváros” megvalósításának legfőbb
akadálya az, hogy a kastély kincstári tulajdonban van. (O)
A Sárvíz kistérség egyik ékessége a seregélyesi Zichy-Hadik kastély, amely
Fejér megye egyik leghíresebb kastélyszállójaként (Taurus Kastélyhotel) működik
már ma is. A község közelsége Börgöndhöz a szálló kihasználtságára és
fejlesztésére bizonyára pozitívan fog hatni. (S)
(S,O) Újabb lehetőséget teremthet az abai hévíz „élményfürdő” projekt. A
fürdő azonban csak abban az esetben lesz képes az egyenletes turizmus
biztosítására, ha olyan kiegészítő programokkal párosul, amelyek egész évben
biztosítják a vendégkört: a gyógyturizmus és sportturizmus.48 Az állandó vendégkör
kialakulásához járulhat hozzá a Bodakajtor körzetében létesítendő üdülőtelep. (O)
(S) Turisztikai szempontból a Sárvíz egyik legfontosabb területe Tác. Nem
csak különleges természeti és földrajzi adottságai (ős Mezőföld, M7-es és
Székesfehérvár közelsége, termálvíz) hanem kultúrtörténeti értékei okán is. A
község határában található a római kori Gorsium Régészeti Park, amelynek
feltárása és műemléki helyreállítása a jövőben is folytatódik. Ismertségét nagyban
48

Aba intelligens várossá fejlődésének stratégiája és operatív programja, SKI, 2002.

növelik az évente két alkalommal megrendezett, színházi előadásokkal, korabeli
felvonulásokkal, virágkiállítással és az ókori kézművesség bemutatásával tarkított
gorsiumi játékok: a „Floralia” és a „Ludi Romani”. (O) Évek óta folyik a
„Kárpátia Park” létrehozásának terve, amelyre alapítványt hoztak létre. A park
megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, a helyi önkormányzat pedig évi egy
forintos jelképes összegért gyakorlatilag ingyen adott területet a parknak, amely
Magyarország leghíresebb műemlék épületeinek kicsinyített másait mutatná be a
turistáknak. A tervek megvalósulását számos érdekellentét akadályozza, holott a
Régészeti Park és a Kárpátia Park egymást nem gyengítenék, hanem megfelelő
koncepció alapján még erősíthetnék is. Ennek érdekében érdemes lenne átgondolni
egy olyan komplex, európai mintájú de tematika tekintetében még sehol nem létező
történelmi élménypark létrehozását, amely a multimédiás videotechnikák
felhasználásával (nem csak a külön pavillonokban és a parkban elhelyezett
kiállítások segítségével) lehetőséget nyújtana a Kárpát-medence történetének és az
európai hagyományoknak virtuális bemutatására, az időutazásra. (O)
(W) A turisztikai fejlesztések fontos részét képezik a programokhoz
illeszkedő megfelelő szálláshelyek és vendéglátó egységek fejlesztése, amelyben
szászerűen ugyan a kistérség nem szenved hiányt, de színvonalukat tekintve
komoly változtatásokra van szükség. A motelhálózat, megfelelő szállodák és
szórakozási lehetőségek, kempingek mind részét és feltételét képezik e
folyamatnak.
Vendéglátóhelyek
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31. Ábra: A Sárvíz kistérsége vendéglátóhelyeinek száma
(Forrás: KSH-2001)

(T) A turizmus fejlesztés egyik legnagyobb veszélyét a természeti környezet
túlterhelése okozhatja. A Sárvíz völgyének akár csak a Rétszilasi-halastavaknak
legnagyobb értéke a madaraknak életteret biztosító vizes élőhelyek gazdagsága. Ez
pedig különösen érzékennyé és törékennyé teszi a környezetet. A másik gond az,
hogy miután a turizmus fellendítését nem a tömegre, hanem a minőségi
szolgáltatásokra kell alapozni, a munkák csak jól átgondolt tervek alapján
indulhatnak el. Eldöntendő kérdés, hogy melyik település kezd termálfürdő
építésében, melyik létesít szállodát, kempinget, hol lesz a horgász paradicsom stb.
Ellenkező esetben ezek egymást kioltják. A másik fontos szempont a közös
erőfeszítések kiaknázása: az ide érkező vendégeknek a térség egészét átölelő
programokat kell kínálni. A cél az, hogy az ide érkezők, még ha kevesen is vannak,
szabadidejüket és pénzüket a kistérségen belül töltsék és költsék el, s a lehető
legkisebb mértékben szippantsák el őket a megye vagy a régió nagyvárosai. Ennek
érdekében javasoljuk, hogy gyógyturizmus fejlesztése kapcsolódjon össze a
rekreációval és az egészséges életmóddal, az ökoturizmus és a sport szorosan
kötődjön a kulturális programokhoz. A komplex fejlesztés lehetővé teszi, hogy az
eredményeket a Sárvíz kistérség egésze élvezhesse. Ugyanakkor a beruházások is
csak ebben az esetben lesznek rentábilisak. (O)

7.7.Társadalmi helyzetkép
7.7.1.Munkanélküliség, foglalkoztatási helyzet
Székesfehérvár gazdasági fejlődése rányomja bélyegét a Sárvíz kistérség
településeinek nagy részére. A kistérségben élő aktív keresők több mint a fele (56,7
%) a lakóhelyétől távolabb eső megyeszékhelyen dolgozik. Ez a tény különösen
negatív hatású, hiszen a fogyasztói erő megközelítőleg 50 százaléka be sem kerül a
helyi gazdaság vérkeringésébe, s ez a szolgáltatások minőségi fejlesztésére
visszafogó erőként hat. (W)
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32. Ábra: Foglalkoztatás a Sárvíz kistérségben (Forrás: KSH-2001)

(T) Magyarország uniós csatlakozása, az egyre dráguló hazai munkaerő, az
adó kedvezmények idejének lejárta, a magas hitelkamatok együttes eredményeként
2002 év végén ország szerte elkezdődött a külföldi érdekeltségű vállalatok
leépítése, s ez éppen a legdinamikusabban fejlődő ipari központokban érezteti
hatását, nagyarányú munkanélküliséget előidézve a környező falvakban,
településeken. A hosszú távú problémát a foglalkoztatás szempontjából várhatóan
az fogja jelenteni, hogy a megüresedett helyekre benyomuló új vállalatok igénye a
képzett munkaerő iránt, tekintettel a gazdasági hatékonyságra, várhatóan növekedni
fog. Illúzió tehát azt hinni, hogy az elbocsátott dolgozók foglalkoztatása
automatikusan megoldható az új vállalatok letelepítésével. A számok mögött a
foglalkoztatottak tudásszintjére, szakmai képzettségére épülő minőségi átalakulás is
meghúzódik. Ez a folyamat, tekintettel a nagyszámú betanított munkásra, a
környező települések foglalkoztatottsági helyzetére inkább negatív, mint pozitív
hatást fog gyakorolni.
A Sárvíz kistérség aktív felnőtt lakosságának mintegy 10 százaléka volt
munkanélküli már 2001-ben is. A székesfehérvári üzembezárások és leépítések
(VIDEOTON) következtében ez az arány akár százalékokkal is növekedhet.
Szóban kapott információink alapján településenként átlagosan 8-10 család életét
érinti csak az IBM bezárása. (S) A székesfehérvári kistérségben, a megye
székhelyet is beleértve, a munkanélküliségi ráta 2000-ben 4,1 százalékos volt, jóval
alacsonyabb az országosan mért 6,4 és a megyei 5,1 százaléknál. Ezek az adatok a
2002 telén bekövetkezett negatív változásoknak köszönhetően 2003 első felében
jelentősen romlani fognak. (W)
A tartós munkanélküliség elsősorban a korábban mezőgazdaságban
foglalkoztatottak körében jelentkezik. Aba térségében például 1994-ig a helyi
állami gazdaság több mint 800 főt foglalkoztatott. A privatizációt követően csak 50
ember számára maradt munkalehetőség. Hasonló sorsra jutottak a kisebb
mezőgazdasági szövetkezetek is, amelyek a településeken a legnagyobb
foglalkoztatók voltak. A volt tagok egy része munkanélkülivé vált, másik része
kényszervállalkozó lett. Soponyán több mint egy 100 olyan kis vállalkozás jött
létre, amelyek lényegében önfoglalkoztatók, a község számára semmiféle bevételt
nem jelentenek. Az életképes családi gazdaságok foglalkoztatási kapacitása
rendkívül alacsony, jó esetben is csak idénymunkára adnak lehetőséget. A
települések lakossága öregszik, ez egyben azt is jelenti, hogy növekszik azon
munkanélküliek száma is, akik képzetlenségük, életkoruk és egészségi állapotuk
okán véglegesen kikerülnek a munkaerőpiacról. (W) Érthető tehát, hogy a Sárvíz
minden települési önkormányzata előtt célként olyan vállalkozások letelepítése
lebeg, amelyek a helyben élő betanított munkásokra tartanak igényt. De éppen

Székesfehérvár példája mutatja, hogy ez a szemlélet csak ideiglenesen oldja meg a
gondokat. Hosszú távon katasztrófához vezet: egyrészt, mert nem hat inspirálóan a
lakosság képzettségének növelésére, másrészt az alacsony színvonalú bérmunkára
építő vállalkozások rövidtávon gondolkodnak, beruházásaik tiszavirág életűek,
mert csak a pillanatnyi piaci konjunktúrára építenek, innováció hiányában
versenyképességüket gyorsan elvesztik. (T) Tartós megoldást a korszerű
szolgáltatásokra és technológiára épülő beruházások jelenthetnek. Ehhez viszont
megkerülhetetlen feladat a humánerőforrás képzettségi szintjének növelése. (O)
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(W) A tartósan munkanélküliek aránya 2001-ben 1,9 százalék volt. Az
adatok jól mutatják, hogy Székesfehérvártól távolodva számuk jelentősen
növekszik. A sárbogárdi statisztikai kistérséghez tartozó Cecén, ahol már nem
érvényesül Székesfehérvár húzóereje, arányuk ugrásszerűen emelkedik. Fejér
megye déli, sárbogárdi kistérsége a hátrányos helyzetű területek kategóriájába
tartozik. Kiemelten rossz a helyzet még Sárkeresztúron, ahol a lakónépesség közel
50 százaléka cigány, többségében alulképzett.
Iskolai
végzettség
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34. Ábra: A 20 évesnél idősebb cigány népesség iskolázottsága 1993-94.

A tartósan munkanélküliek49 többsége alacsony iskolázottságú (8 osztályt
vagy még azt sem végzett), ami nemcsak jelenlegi munkaerő piaci pozícióikat
határozza meg, hanem jövőbeni esélyeiket is rontja, hiszen többségük alkalmatlan
az át- vagy továbbképzésre.(W,T) Az alábbi táblázat jól illusztrálja az iskolai
végzettség és munkerőpiaci esélyek közötti összefüggést. A képzettség jelentősége
az elmúlt tíz évben jelentősen megnövekedett. Ma már a hagyományos végzettségi
szint értéke a munkavállalás területén annak megfelelően változik, hogy az
mennyiben párosul az információs írásbeliség birtoklásával.
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35. Ábra: Az iskolai végzettség szerinti munkanélküli esélyek
Magyarországon 1993-ban

A szellemi foglalkozásúak aránya a székesfehérvári kistérség
munkanélküliségében 24,8 százalék, az előző évekhez képest növekedett (1996-ban
23,8 % volt). A Sárvíz kistérség szempontjából ennek elsősorban azért van
jelentősége, mert az adatok tükrében már rövidtávon is vonzást gyakorolhat, és új
perspektívát nyújthat a térségben élő munkanélküli értelmiségiek számára.50 Az
abai önkormányzat évek óta tudatosan törekszik arra, hogy a közintézményeiben
dolgozók letelepedjenek a nagyközségben. Ennek a politikának látványos jelei
mutatkoznak meg az oktatás és a kulturális élet számos területén.(S) A kistréség
jövője szempontjából ez a stratégia új életet lehelhet a helyi gazdaságba. (O)
(O) Az ingázók számának csökkentésére és a képzett munkaerő vonzására a
börgöndi repülőtér beruházása és az ahhoz kapcsolódó korszerű információs
49

A tartósan (azaz 180 napon túli) munkanélküliek aránya 1998-ban hivatalosan 1,8% volt.
A szellemi foglalkozású munkanélküliek összetételére csak megyei szinten vannak adatok. Legmagasabb, 11 % az
ügyintézők körében; de a vezető beosztásúak sorában is 1% fölötti a munkanélküliség.
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rendszerekre épülő szolgáltató vállalkozások, valamint a turizmus fejlesztéséhez
kapcsolódó szolgáltató szféra kiépítése tűnik a legalkalmasabbnak.(O)
A munkanélküliség elleni fellépés egyik hatékony eszköze lehet a jövőben a
táv-munkavállalás ösztönzése. A kistérségen belül két községben is tervbe van véve
(Abán és Tácon) „új lakópark” kialakítása. Javasoljuk, hogy itt olyan intelligens
lakónegyedek kerüljenek kialakításra, ahol a távmunkához szükséges
infrastrukturális feltételek is biztosítottak. Egy ilyen típusú fejlesztés
nagymértékben erősítené a fiatal értelmiségi családok letelepedését, felgyorsíthatná
a tudásgazdaságra berendezkedő vállalkozások meghonosodását a kistérségben és
nem utolsó sorban pozitív hatással lenne a lakosság információs társadalommal
szembeni magatartására is. Ugyancsak a távmunka fejlesztés érdekében, célszerű
lenne egy kistérségi tájékoztató kampányt indítani, annak érdekében, hogy a
lakosság megismerkedjen az új lehetőségekkel. A kampány másik célja az
igényfelmérés. 2004-re el kell érni, hogy a táv-munkavállalásban érdekelt
személyek megszerezzék a szükséges számítástechnikai képesítést (a képzések a
Megyei Munkaügyi Hivatallal karöltve). A helyi igények alapján a teleházak
bevonásával, olcsón hozzáférhető számítógépes munkahelyeket lehet telepíteni
azok számára, akik otthonukban nem rendelkeznek megfelelő sebességű szélessávú
Internet hozzáféréssel vagy PC-vel. Miután a Munkaügyi Minisztérium jelentős
összegeket szán a jelen kormányzati ciklusban távmunkahelyek létrehozására, több
pályázati lehetőség is rendelkezésre áll a fejlesztéshez. A támogatás nem csupán
számítógépek beszerzésére, Internet hozzáférés költségeinek biztosítására és
tanfolyamok szervezésére, hanem a dolgozók járulék terheinek támogatására is
kiterjed. Felmerül a kérdés, milyen munkalehetőség áll rendelkezésre? A skála igen
széles. Az egyedi munkákon kívül – könyvelés, vállalati adminisztrációs stb. – úgy
véljük, hogy a közintézmények adatbázisainak feltöltése és frissítése, különböző
nyilvántartások készítése, e-levelezés stb. olyan mechanikus, alap és középfokú
számítógép kezelői ismereteket igényelnek, amelyekre a középfokú végzettséggel
rendelkezők könnyedén meg tudnak birkózni. (O) Mi előnye származik ebből a
települési önkormányzatoknak? 1. Munkahelyet teremt, még pedig helyben; 2. A
fejlesztéshez külső forrást tud szerezni; 3. A teleházak fizető szolgáltatásának köre
bővül, amely csökkenti a fenntartás költségeit; 4. A táv-munka meghonosítása
elősegíti az elektronikus rendszerekre épülő vállalkozások létrejöttét és hozzájárul
az e-kereskedelem és az e-gazdaság helyi kibontakozásához. (O)

7.7.2.Jövedelemi helyzet, szociális támogatás
(W) Az alkalmazásban álló, bérből és fizetésből élők átlag jövedelme
országosan igen nagy ingadozást mutat. Szembetűnő, hogy az iparban dolgozók
jövedelme Fejér megyében átlagosan 39 százalékkal magasabb, mint a

mezőgazdaságban foglalkoztatottaké. Ugyan ez a különbség országos átlagban 35
százalékos. A mezőgazdaságban dolgozók átlag keresete 10 százalékkal marad
alatta a fizikai dolgozókénak. Annak ellenére, hogy a Sárvíz kistérség jövedelmi
adatairól nincs pontos képünk, az a megyei adatok tükrében is világosan látszik,
hogy a megyeszékhely iparvállalatainál dolgozó lakosság és a helyben
foglalkozatott, főként mezőgazdaságból élő népesség jövedelmi helyzete között
jelentős különbség áll fenn. A jövedelmi viszonyok alakulása alapján is kitűnik,
hogy a mezőgazdaság eltartó képessége alacsony51, s uniós csatlakozás tükrében
várhatóan tovább fog csökkenni. A csupán ágazati alapon történő fejlesztési
tervezés tehát a Sárvíz kistérségben sem vezethet eredményhez.
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete
2000 évben
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A jövedelmi különbségeket növeli a térség magas, 19 százalékot meghaladó
nyugdíjas lakossága. Az öregségi és öregségi jellegű nyugdíj Fejér megyei átlaga
2001 évben 40.993 Ft volt.

7.7.3.Szociális ellátás és támogatás
(W) A Sárvíz kistérség népessége egyre öregszik, s ez fokozott terheket
jelent a helyi szociális ellátórendszerre. A településeken csaknem mindenütt
működik családjóléti és szociális gondozó szolgálat, de az idősek emberek számára
egyedül Kálózon létezik 20 fő befogadására alkalmas szociális intézmény. A hiány
pótlására Abán tervezik, a jelenlegi református parókia helyén, egy új, korszerű
51

A mezőgazdaság eltartó képességét a rendszerváltás előtt is a mezőgazdasági szövetkezetek ún. melléküzemágai
biztosították. Ezek révén nem csak a termelésből fakadó veszteségek kiegyensúlyozása, hanem a helyi foglalkoztatás
is megvalósult. A helyi mezőgazdasági szövetkezetek megszűnése elsősorban azért okoz máig ható gondot
országszerte, mert a változásokat az agrárágazat válságaként és nem a komplex vidékfejlesztés problémájaként
kezelték az egymást követő kormányzatok.

ellátást biztosító otthon építését. (S) A bentlakásos otthonok iránti igény várhatóan
növekedni fog az elkövetkező években is Fejér megyében, ahol jelenleg 1000
hatvan év fölötti lakosra csak 7 férőhely jut a jelenleg működő otthonokban.
Tekintettel arra, hogy a kistérségben az egyedül álló, gondozásra szoruló
emberek száma a jövőben várhatóan növekedni fog, megfelelő mennyiségű
szociális otthoni férőhelyre pedig nem lehet számítani, szükségesnek látszik egy
hatékony, egységesen megszervezett kistérségi gondozó hálózat kialakítása. Az új
szolgáltató rendszer a hagyományos tevékenységen túl a helyi igényekhez igazított
egyéb szolgáltatásokat is nyújthatna, mint például a korházból hazakerült lábadozó
betegek utógondozása stb. A háziorvosokkal és a helyi védőnői szolgálatokkal
karöltve ez a szolgáltató rendszer alapját képezheti egy későbbi kistérségi eegészségügyi hálózatnak. A kistérség településein az orvosi ellátás mindenütt
biztosított, de az egy háziorvosra jutó lakosok (gyerekekkel együtt) száma a megyei
és a statisztikai kistérség átlagát jóval meghaladják. Az új szolgálat kialakítására
kiváló mintákat lehet találni Dániában és a Skandináv államokban. (O)
Egy házi orvosra jutó lakosok száma (fő)
Fejér megye
1626
Közép-Dunántúl
1538
Magyarország
1490
Székesfehérvári kistérség
1663
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A szociális tevékenység másik területe a családgondozó hálózat. Az
önkormányzatok a rászoruló családokat ún. „természetbeni”, csak a gyerekek
számára igénybe vehető juttatásokkal, családi pótlék kiegészítéssel támogatják. Ez
a legtöbb esetben az iskolai és óvodai étkeztetésen keresztül történő
támogatásokban jelenik meg. A támogatásra szoruló gyerekek száma minden
településen magas, de arányuk kiemelkedően nagy Sárszentágotán (itt a gyerekek
70 %-a részesül támogatásban), Kálózon, és Sárkeresztúron (876 tizennégy év alatti
gyerekből kb. 500 részesül családi pótlék kiegészítésben). (W)

7.8.Oktatás – kultúra – civil szervezetek
7.8.1.Oktatás, képzettség
A lakosság iskolai végzettsége, képzettsége és az oktatási intézmények
fejlesztése a legközvetlenebbül hat a térség gazdasági versenyképességére, de
kulcsfontosságú tényező a társadalmi haladás, illetve az esélyegyenlőség
szempontjából is. Az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság

megvalósulásához
nélkülözhetetlen
innovatív
környezet
kialakításának
legfontosabb pillérei az iskolák és az intézményi kereteken kívül szerveződő,
mindenek előtt az aktuális társadalmi és gazdasági igényeket kielégítő, felnőtt
képzésre specializálódott oktatási szervezetek.
A Közép-dunántúli régió képző rendszerében az utóbbi években a
jogszabályi változások és a munkaerő-piaci igények következtében jelentős
átstrukturálódás és modernizálódás ment végbe. Ez természetesen a székesfehérvári
kistérség képzettségi színvonalára, a fiatalok elhelyezkedési esélyeire is pozitívan
kihat. Az elvégzett átlagos osztályszám a kistérség 10 évesnél idősebb népessége
körében 9,32 osztály, magasan meghaladja a megyei (8,85 osztály) és az országos
átlagot.(S) A fiatalok többsége szakmunkás vagy középiskolai végzettséget szerez,
és csak kevesen folytatják tanulmányaikat főiskolán vagy egyetemen. Okát a
kényszerítő motivációk hiányában is keresnünk kell. A középiskolai vagy
szakmunkás képesítéssel rendelkező fiatalok számára Székesfehérvár bőséges
munkalehetőséget nyújt, a helyi vállalkozás szegény településeken pedig az
elhelyezkedést a magasabb képesítés nem befolyásolja. (W)
A térség oktatási struktúrájára a Székesfehérvár centrikusság a jellemző. A
Sárvíz kistérség településein a tanulási lehetőségek a 8 osztályos általános iskolákra
korlátozódnak. A 9-10. Osztályba járó diákok Székesfehérvárra és Sárbogárdra
járnak. A kistérségi középfokú oktatás egyetlen intézménye Seregélyen található:
Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola. A diákok az ország minden részéből
érkeznek. Az iskolát kollégium egészíti ki.
A kistérség legtöbb növendéket (550 diák) befogadó általános iskolája az
abai Aba Sámuel Általános Iskola. Az elmúlt négy év alatt – a pozitív természetes
szaporulatnak és vándorlási aránynak valamint a külső településekről bejáró diákok
nagy számának köszönhetően - a tanulói létszám erőteljesen megnövekedett (470ről 550 főre). 2002-ben 80-85 elsőosztályos beiratkozása várható, és legalább
három osztályt kell indítani.(S) Üröm az örömben, hogy az iskola már amúgy is
akuttá vált helyhiány problémája tovább súlyosbodik. A tanítás három helyen, az
alsó osztályokban váltott időbeosztásban zajlik. (W) Az iskola bővítése a tetőtérben
kialakítható 10 osztályteremmel és egy sportcsarnokkal megoldható lenne.(O) S) A
megyében elsőként kezdték el a számítástechnika szaktantermi oktatását. 13
számítógéppel és Internet hozzáféréssel rendelkeznek. Ugyancsak önkéntes alapon
a harmadik osztálytól kezdődően indul a német nyelv oktatása. Az angol nyelv
oktatása szakköri keretek között történik. Az iskola nyelvi laboratóriummal és saját
könyvtárral valamint három tele-videoval is rendelkezik. (S) Informatikai oktatás öt
képzett pedagógus irányításával zajlik (ELCD szintű képzés) a felnőtt lakosság
számára is. A lakossági PC-k számára vonatkozóan nincsenek pontos adatok, de a
gyerekek felének már otthon is van számítógépe.
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Sárvíz kistérség oktatási intézményei 2001 évben
(Forrás: KSH – 2001)

A Sárvíz településeinek egyik központi problémája az iskolák megfelelő
üzemeltetése és fenntartása, a melegkonyhás étkeztetés biztosítása. Fenntartás
szempontjából a gondok két nagy csoportra oszthatók:
1. Az épületek korszerűsítése, a helyhiány és az üzemeletetés. Csőszön
jelenleg három különböző helyen folyik a tanítás, Sárszentágotán a több
millió forintos ráfordítás ellenére az iskola épülete veszélyes és
egészségtelen. Az egyetlen megoldás egy új iskola építése lehetne. Kálózon,
és Sárkeresztúron külön kisegítő iskola is működik.
2. Az iskolák fenntartásának legfontosabb forrása az állam által biztosított
fejkvóta. Az elöregedő településeken egyre fogyatkozó gyerekszám miatt ez
az összeg egyre apad. Növeli a gondokat, hogy nagyon nagy a kiegészítő
családi pótlékban részesülő gyerekek aránya.
Az elmúlt évek erőfeszítéseinek eredményeként ma már minden iskola
rendelkezik oktatási célra számítógépekkel és Internet hozzáféréssel. (S) A géppark
felújítása és a PC-k számának növelése a legtöbb esetben pályázati úton történik.
Az iskolai oktatás fontos részét képezi a sport. Az ETALON sport keretében
megindult az óvodai tornaterem program (Aba, Soponya), amelyet a tervek szerint
Abán az iskolai képzés és sportlétesítmény fejlesztés követ majd. A helyi
tradícióknak megfelelően különösen a labdarúgás és a kézilabda erős. (S) Abán,

Soponyán és Kálózon a sport ráépül az iskola életére. Az uszodai foglalkozásokat
Székesfehérváron tartják.
(S) A Sárvíz Művészeti Alapiskola a kistérségi együttműködés
szimbólumának is tekinthető. Az 1994-ben alapított iskola központja Abán van, de
már a kezdetektől fogva folyamatosan működik Kálózon és Soponyán. Az oktatás
ma már az egész Sárvíz kistérségre, sőt azon túlra is kiterjedt: csoportok alakultak
Székesfehérváron Iszkaszentgyörgyön, Enyingen, Gárdonyban, Szabadegyházán és
Sárbogárdon is. A diákok korösszetétele: 6 – 22 év. Az iskola tanulói létszáma
1022, az oktatói létszám 40 fő, de csak 10 tanár dolgozik főállásban. Sokan járnak
ki Székesfehérvárról órát tartani. Ez komoly problémát jelent a szervezés és
működtetés terén.(W) A foglalkozások 66 csoportban folynak zene (népzene:
citera, zongora, hegedű, fúvószene) tánc (néptánc, balett, modern és társas tánc)
képző- és iparművészeti (fafaragás, fazekasság, népi hangszerkészítés, tűzzománc,
makett és papírtárgy készítés, festészet, grafika, kézműves előképzés) valamint
drámai (bábjáték) tanszakokon. Az iskola fő céljának tekinti a tehetségfejlesztésen
túl, hogy diákjai megismerjék saját és a rokon népek kultúráját, a helyi
hagyományokat és az élő népszokásokat. Ezzel nagymértékben hozzájárul a
kistérségi együttműködés és identitástudat fejlődéséhez. Az iskola tehetséges
tanulóiból kerülnek ki a művészeti csoportok tagjai: Sárvíz Fúvószenekar, Sárvíz
Néptánc Együttes, Sárvíz Citerazenekar, a Mazsorett csoport. A népzenei oktatás
eredményességét és népszerűségét mutatja, hogy a térségben három citerazenekar
is működik. A művészeti együttesek több országos elismerést szereztek az elmúlt
évek során.
(O) Az iskola nem rendelkezik saját épülettel. A foglalkozásoknak a helyi
művelődési házak adnak otthont. A központ jelenleg az abai Kultúr Közösségi
Házban kapott ideiglenes helyet. A továbbfejlődéshez saját épületre lenne szükség.
A tervek már elkészültek, és meg van az abai önkormányzat által kijelölt telek is. A
fejlesztéseket egy olyan középfokú művészeti iskola irányába szeretnék folytatni,
amely olyan, a térség igényeihez igazodó szakmai végzettséget biztosít a tanulók
számára, amelyben művészeti képzettségük is hasznosul (pl. képkeretkészítő,
asztalos, stukkókészítő stb.). A terv megvalósulása esetén a Sárvíz kistérség
oktatási rendszere egy speciális, a hazai oktatásban merőben új típusú középfokú
szakiskolával bővülne, amely a térség színvonalas turisztikai fejlesztésének is egyik
motorjává válhat. Erre a reményre ad jó okot az iskola másik ígéretes terve az abai
falumúzeum létrehozása a Cügeréten. Az elképzelések szerint a „skanzen” egész
évben lehetőséget nyújt a helyi népművészeti emlékek – lakóépületek, műhelyek és
tárgyi emlékek - megtekintése mellett a népi mesterségek (fazekasság, szövés,
kosárfonás, bőrművesség, csuhézás, asztalos, kovács és bognár mesterségek)
oktatására is. Már maga a skanzen felépítése is szerves részét fogja képezni a

pedagógiai munkának, amennyiben azt a Sárvíz Művészeti Alapiskola diákjai és az
érdeklődők részvételével kívánják megvalósítani.
(S) Az abai falumúzeum kistérségi szempontból kapcsolódik a Rétszilasitavak mentén már létrehozott halászati múzeumhoz és a kialakítandó
természetvédelmi oktató központhoz, valamint a Sárrét mezőgazdasági
hagyományait őrző cecei tájházhoz, s nem utolsó sorban a Tác-Gorsium Régészeti
Parkhoz és Kárpátia Parkhoz. Ezen létesítmények külön-külön és együttesen is a
helyi oktatásban, valamint a kulturális és tudás turizmus erősítésében játszhatnak
vezető szerepet.
A kistérség oktatási rendszerének életében új fejlemény az ETALONSPORT
országos utánpótlás-nevelő programjához való csatlakozás. A program célja az
utánpótlás és a tehetségnevelés komplex formájának meghonosítása, a sport
szeretetének terjesztése és az egészséges életmódra való nevelés mellett a program
megvalósításához szükséges infrastrukturális beruházások megvalósítása a hazai
óvodákban és általános iskolákban (futballpálya, tornaterem, kondicionáló terem,
sportorvosi rendelő, bio-szauna, bio-büfé, könyvtár stb.). A nevelés középpontjában
a labdarúgás és a ritmikusgimnasztika áll, amely a mindennapi óvodai és iskolai
oktatásba beépített emelt számú tornaórák, és sportfoglalkozások keretében valósul
meg.52 A program folytatásaként, a tehetséges fiatalok számára hosszú távon az
Etalonsport Rt. részvételével egy új típusú középfokú iskola létrehozásának terve is
kibontakozóban van Seregélyesen. (O)

7.8.2.Kulturális élet, civil szervezetek
A települések kulturális életének központja a helyi művelődési ház, Kálózon
a Faluház. A legtöbb településen (Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Soponya) a
művelődési ház és a községi könyvtár egy épületben található. Kálózon, Soponyán
és Sárkeresztúron egy azon épület ad otthont a helyi teleháznak is. Ezen túl menően
a könyvtárak nem rendelkeznek sem számítógépekkel, sem pedig digitális
katalógussal. A könyvtárak fontos szerepet játszanak a helytörténeti
dokumentumok gyűjtésében és a helyi ismeretek terjesztésében. Kálózon például a
könyvtár dolgozói szerkesztik a kistérség egyetlen helyi újságát; sok helyen, pl.
Abán, helytörténeti kiállításoknak is helyet ad. Mindez jól mutatja, hogy a
könyvtárak fontos szerepet játszanak az általános műveltség terjesztése mellett a
helyi tudásbázisok kialakításában. Miután más intézmény e feladat ellátására nincs
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A programot a VARGAZOLI FC RT. kezdeményezésére és támogatásával létrehozott
ETALONSPORT Magyarország Alapítvány szervezi. Az országban már több Etalonsport Általános Iskola
működik Budapesten (XVIII.ker.), Pécsett, Eger (Tinódi Ált.Isk.).

a kistérségben, fontos lenne a kistérségi könyvtárak Internetes hálózatát létrehozni,
ez lehetne a kistérségi hagyomány vagy tudás portál, amelyen a Sárvíz völgye
történelmi, irodalmi, tárgyi emlékei kerülnének összesített bemutatásra. A
hagyomány portál részét képezhetné az iskolai oktatásban felhasználásra kerülő
dokumentumok gyűjteménye, egy kétnyelvű ismertetés a turisták számára és egy
élő, interaktív kapcsolattartási lehetőség, amelyen keresztül a kistérség minden
lakója aktívan bekapcsolódhat a tudásbázis bővítésébe.
Abán a Kultúr Közösségi Ház épületében kapott helyet a szervezetileg önálló
Tanka János Könyvtár, a Sárvíz TV stúdiója és a helyi kábeltévé központ, és
bérlőként már nyolc éve itt működik a Sárvíz Művészeti Alapiskola is. Mindez az
épület zsúfoltságát eredményezi és a kulturális rendezvények szervezését
megnehezíti ugyan, de abban az esetben ha a művészeti alapiskola új épületbe
kerül, a felszabaduló helyiségek célszerű kihasználásával jó lehetőség kínálkozik
egy kistérségi kialakítására: távoktatás, távmunka, kistérségi tévé stb. (W)
Az abai és a sárkeresztúri kultúrházak rendelkeznek színházteremmel is, bár
ez utóbbi korszerűsítése még hátra van. Az abai kulturális rendezvényeket a Sárvíz
TV is közvetíti. A kistérségi identitás és kohézió egyik megkerülhetetlen feladata a
kistérségi televíziózás megteremtése, amelynek műsorszerkezetében a helyi
művelődési házak, könyvtárak, teleházak és iskolák, valamint a kistérség kulturális
és oktatóközpontjai (Rétszilasi természetvédelmi centrum, Sárvíz Művészeti
Alapiskola, Tác Régészeti Park és a Kárpátia Park) fontos szerepet kell, hogy
játszanak. Egy egységes, mindenki számára élvezhető, az összetartozás érzetét
erősítő televíziózás érdekében érdemes lenne felállítani egy térségi
szerkesztőbizottságot. Ennek a bizottságnak lehetne a feladata többek között
kistérség legjelentősebb közös ünnepének, a Sárvíz Nap(ok)nak, egységes arculatát
megtervezni, a települési programokat összehangolni.
A Sárvíz kistérség gazdag egyesületi – mindenek előtt a sport és a
népművészet (zene) hagyományokkal rendelkezik. A rendszerváltást követően
megszaporodtak a helyi változásokat igénylő és azokért tevőlegesen is tenni akaró
civil szerveződések (polgári egyesületek, gazdakörök stb.). területfejlesztési és a
kistérség jövője szempontjából külön ki kell emelni a Sárvíz Térségfejlesztő
Egyesület szerepét, amely fontos partnere az önkormányzatoknak és a Társulási
Tanácsnak. Az évek óta működő egyesület tevékenyen vett részt az abai teleházban
működő térségfejlesztő iroda létrehozásában is. A teleház fejlesztése mellett fontos
feladatának tekinti a kistérség civil társadalmának bevonását az információs
társadalom és gazdaság kiépítésébe. Munkájuk hatékonyságának növelése
érdekében célszerű lenne, ha az egyesület létrehozná a kistérség civil
szervezeteinek szövetségét, és azok szakmailag felkészült tagjait „tematikus”
csoportokba (bizottságokba) tömörítve, elő tudná mozdítani a programok

megvalósításában aktívan tevékenykedő helyi szellemi bázist. (O) Az egyesület
másik fontos szerepköre lehetne a kistérségi fejlesztési programok lakossági
kommunikációjának megszervezése és lebonyolítása a települési teleházakkal
együtt működésben.(O)

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

Földrajzi, települési adottságok – Infrastruktúra - Demográfia
Kedvező földrajzi
elhelyezkedés
Ivóvízben és termálvízben
gazdag
A kistérség egészét
összekapcsoló Sárvíz-völgye
Tájvédelmi körzet,
A Rétszilasi-halastavak,
Halastavakban gazdag térség
Gyepterületekben, erdőben
és vadállományban gazdag
térség
Főútvonalak mentén
elhelyezkedő települések,
Jó közúti és vasúti
közlekedés
Börgöndi repülőtér áru és
személyi forgalomra
Jól működő kistérségi
kapcsolatrendszerTerületfejlesztési Tanács
Dinamikusan fejlődő
megyeszékhely közelsége

Állandósult, magas és nitrát
érzékeny talajvíz,
Felszíni vízfolyások
szennyezettsége veszélyezteti a
halgazdaságokat és az öntözéses
gazdálkodást,
A települések
csatornázatlansága

Komplex vízgazdálkodási terv
készítése, A felszíni vizek
tisztítására regionális szintű
intézkedések, A hollandokkal
való partnerségi kapcsolatok új
EU forrásokat nyithatnak meg,
Belvizek elvezetésére egységes
intézkedési terv kidolgozása,
A szennyezettség folyamatos
Települések belső úthálózatában mérésére monitoring rendszer
sok a burkolatnélküli út
kiépítése,
Csatornázás és
A települések közötti
szennyvíztisztítók építése
kapcsolatrendszer laza
A tisztított víz másodlagos
szövetségen alapul,
felhasználása
Ivóvíz bázis védelmi
A kistérség gazdasági életére és rendszerének kialakítása,
a lakosság foglalkoztatására a
További erdőtelepítés
megyeszékhely gazdasága
lehetősége,
nyomja rá bélyegét,
A gyepterületek hasznosítása a
Csatornázás hiánya,
mezőgazdaságban
Információtechnológiai
infrastruktúra kiépítése még
nem történt meg minden
településen,

Közművek kiépültsége,
Sárvíz TV stúdióval

Kevés településen működik
teleház

Az utak felújítása és a
csatornázási munkák együttes
kezelése
e-logisztikai központ
kialakítása, technológiai park
létrehozása

Pénzhiány,
Regionális szintű összefogás
hiányában a külső okokat nem
sikerül felszámolni,
A szennyezett víz veszélyt jelent
a mezőgazdasági termelésre, a z
élővilágra és a lakosságra
egyaránt
A helyi lakosság ellenállása
A települések közötti szoros
együttműködés hiányában és a
különérdekek érvényesülése
jelentős pénzforrások
megszerzését lehetetleníti el,
Kistérségi pénzalap nélkül a
pályázatokhoz szükséges önerőt
nem tudják biztosítani,
A repülőtérfejlesztésével
szemben lakossági ellenállás,
Környezeti szennyeződés
növekedése,
Ivóvíz bázis veszélybe kerül

Területfejlesztési kht
létrehozása,
A fiatal családok
A lakossági PC-k száma
Közös pénzalap létrehozása,
letelepedését ösztönző
alacsony,
A kistérségi fejlesztésekbe a
önkormányzati politika: új
Információs írásbeliség hiányos kockázati tőke bevonása
parcellázások több
a lakosság, a vállalkozások és az
településen,
igazgatás területén is
A börgöndi repülőtér
Ifjúság központú helyi
fejlesztésében összefogás a
politika,
Elöregedő lakosság,
Székesfehérvári
Iskolafejlesztési törekvések, Negatív természetes szaporulat, önkormányzattal
Fiatalok elvándorlása,
Kistérségi információs rendszer
kialakítása,
Kábeltévé fejlesztés,
Kistérségi e-közigazgatási
rendszer kialakítása,
Kistérségi térinformatikai
rendszer,
Kistérségi e-demokrácia
Információs csomópontok –
teleház hálózat kiépítése,
Nyilvános információs pontok
kialakítása,
Intelligens házak, lakóparkok
kialakítása,

A kritikus tömeg et nem sikerül
elérni,
A lakosság információs
írásbelisége alacsony marad,
A helyi népesség csökkenését
nem sikerül megállítani,
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Gazdaság 1. – Mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, turizmus
A kistérség gazdaságát
alapvetően a mezőgazdaság
határozza meg,
Termálvíz, öntözéses
gazdálkodás feltételei,
Jó minőségű termőföldek,
Előnyös klimatikus adottságok:
a napfényes órák magas száma,
Halastavak,
Erdők,

A térség nem rendelkezik
iparral,
Kevés a társas vállalkozás,
Az egyéni és mikrovállalkozások, valamint az
őstermelők magas aránya,
Az alacsony tőkeigényű
kereskedelmi és szolgáltatói
szféra dominanciája,
Kistérségi marketing hiánya,
A fogyasztásra fordítható
pénzek többnyire
Székesfehérváron csapódnak le,
Befektetők hiánya,
Sok a törpebirtok,
Sok a korszerű mezőgazdasági
szakismerettel nem rendelkező
gazdálkodó,
Tőkehiány,
Állattenyésztés jelentős
visszaesése,
Növényi kultúrák szűk
keresztmetszete,
A korábbi gyümölcstermesztés
visszafejlesztése,

Kisvállalkozások, kistermelők
klaszterbe tömörítése,
e-Inkubátorház létrehozása,
Innováció orientált
vállalkozások támogatása,
A csatornázottság és az
infrastruktúra fejlesztése
vonzást gyakorolhat a külső
befektetőkre,
A börgöndi repülőtér vonzása,
Birtokracionalizálás,
Fiatal gazdálkodók számának
növelése,
Modernizáció: géppark
fejlesztés,
Extenzív állattartás fejlesztése,
Vágóhíd létrehozása,
Élelmiszer feldolgozás
fejlesztése,
Termékszerkezet bővítés,
Biogazdálkodás elterjesztése,
Haltenyésztés fejlesztése,
Új erdők telepítése,

Környezeti állapot
megbomlása,

egyensúlyának
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Gazdaság 2. – Mezőgazdaság – településfejlesztés - turizmus
Az integrált területfejlesztésben Értékesítési lánc hiánya,
rejlő lehetőségek felismerése,
A települések közötti partnerségi A települések többsége arctalan
viszony, és együttműködési
készség,
A táji, műemléki hagyományok
kiaknázatlanok,
Turisztikai értékekben gazdag
tájegység,
Kevés a magas színvonalú
szolgáltatást nyújtó szálláshely,
Természetvédelmi területek
Halastavak
Termálvíz
Tájházak, Halászati múzeum,
Tác-Gorzium Régészeti park,

Vadgazdálkodás fejlesztése,
Agrárinformációs rendszer,
Marketing megszervezése,
e-kereskedelem fejlesztése,
Multifunkcionális
mezőgazdaság
A Sárvíz építészeti
hagyományainak felélesztésével
a települési központok markáns
kialakításával egységes arculatú
intelligens lakókörnyezet
kialakítása,
Intelligens középületek
kistérségi programja,
A falusi turizmus fejlesztéséhez
szükséges szakértelem bővítése,
A magángazdaságok ösztönzése
a falusi vendégfogadás irányába,
Ökoturizmus, tudásturizmus,
kerékpár turizmus,
Horgászturizmus
Élményfürdő, gyógyturizmus,
egészséges életmód (Aba)
Kulturális turizmus fejlesztése,
Kárpátia park (Tác),
Konferencia turizmus
(Rétszilasi-halastavaknál Oktató
központ, Soponya Zichy-kastély
felújítás, konferencia terem,
seregélyesi Kastély Szálló stb.)

A jellegtelen települések nem
vonzzák a turistákat,
A térség csak a szelíd turizmusra
alkalmas, egyébként sérülhet a
természeti környezet
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Társadalom – Szociális helyzet, oktatás, képzés, felkészülés az információs társadalomra
A helyben történő foglalkoztatás A kistérség lakosságának több
lehetőségei kicsik
mint fele ingázó, a többség
Székesfehérváron dolgozik,
Ifjúság központú helyi
A helyi fogyasztói vásárlóerő a
közpolitika: az óvodák és az
kistérségen kívül csapódik le,
iskolák fejlesztése minden
Az öregedő lakosság alacsony
településen központi program,
vásárlóerővel rendelkezik,
Minden településen működik
A tartósan munkanélküliek
általános iskola,
többsége a mezőgazdaságban
Az oktatásban a művészet és a
dolgozók köréből kerül ki,
sport fejlesztése mintaértékű,
Alacsony képzettségi szint,
Minden iskola rendelkezik
Kevés az idősek gondozását
számítógépteremmel és
szolgáló szociális intézmény,
folyamatosan megújuló
gépparkkal, Internet
Néhány településen az iskola
hozzáféréssel,
Felújításra vagy bővítésre
A kistérség jelenleg egyetlen
szorul,
középfokú szakiskolával bír
(Seregélyes)

Korszerű szolgáltatások,
e-kereskedelem kiszélesítése,
Táv-munkaprogramok indítása,
Átképző és szakképző
programok szervezése, lehetőleg
távoktatás keretében a teleházak
szervezésében,
Az egész életen át tartó tanulás
feltételeinek kistérségi
megteremtése,
e-Tudásközpont létrehozása,
e-egészségügyi és szociális
gondozói hálózat kialakítása,
Információs írásbeliség
fejlesztése a felnőtt lakosság
körében,
Az iskolákat be kell vonni a
kistérségi intelligens
középületek programba,
El kell érni, hogy az általános
iskolából egyetlen diák se
kerülhessen ki informatikai
alapképzettség nélkül,
Digitális iskola program
A Sárvíz Művészeti Alapiskola
középfokú oktatási intézménnyé
fejlesztése,

8. A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG
STRATÉGIÁJA

INTELLIGENS

Az intelligens Sárvíz kistérség fejlesztési stratégiájának két
elengedhetetlen eleme a területi érdek meghatározása és a kistérségi környezet.
• A területi érdek meghatározása elengedhetetlen a Sárvíz kistérség
reális jövőképének kialakításához, mert azokat a külső, a stratégia sikerére
közvetlenül ható feltételeket és követelményeket veszi számba, amelyek
mindenek előtt a regionális / megyei erőtéren keresztül hatnak. A
regionális erőtérhez való illeszkedés hiányában stratégiánk nem csak
gyökértelen, hanem megvalósításra alkalmatlan is lesz.
• A helyzetképben felvázolt környezeti elemek mindenek előtt a
belső feltételek nyújtotta lehetőségek mentén nyújt támpontokat a
stratégiai tervezés mikéntjére annak érdekében, hogy a megvalósításhoz
szükséges legoptimálisabb módszert válasszuk meg.

8.1.Az információs társadalom
Dunántúlon és Fejér megyében

stratégia

Közép-

A Közép-Dunántúli Intelligens Régió és az Intelligens Fejér Megye
stratégiai programok még viszonylag frissek, 2001-2002-ben készültek el. Ezért
nem érdektelen a dokumentumokban felvázolt célok és prioritások rövid
áttekintése.53

8.1.1.Közép-dunántúli intelligens régió stratégia
Célja: A regionális információs társadalom kialakítása oly módon, hogy a
fejlesztés gazdagítsa az új tartalmak, formák kínálta lehetőségekkel a
hagyomány által korábban felépített szerkezetet: a régió egyedi érdekeit,
földrajzi és természeti adottságaiban rejlő lehetőségeit, továbbá a tudásállapotát
és tudásterítését.
Lényeges stratégiai elemek a megteremtendő tudásgazdaság, a
technológiafejlesztési övezet, a távoktatás új formái, központjai, az információ
szabad elérhetőségét lehetővé tévő szélessávú, gyors hálózatok, a teleházak és
tudásházak rendszere, illetve az infrastruktúra hatékonyabb kihasználása. A cél
53

Közép-Dunántúli Intelligens Régió Stratégiai és Operatív programja, SKI, 2001-2002; Intelligens Fejér Megye
Stratégiája és Operatív Programja, 2001.

az, hogy a folyamatos tanulás és a tudásfelhalmozás erősítse a régió kohézióját,
egységét, a régióban élők bizalmát, regionális identitástudatát, s tegye lehetővé,
sőt segítse a kreatív alkalmazkodást és a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés
fenntartását.
Prioritások: A Közép-Dunántúli Intelligens Régió stratégia prioritásai a
következők:
• Virtuális Régió
° e-önkormányzás és e-közigazgatás;
° A királyi városok régiója - Kulturális Klaszter Program ;
• Közép-dunántúli gazdasági klaszterek programja
° turisztikai klaszter,
° mezőgazdasági klaszterprogram,
° Regionális Zöld Klaszter program;
• Közép-Dunántúl Gazdasági Tanácsának létrehozása;
• Felkészülés a tudásalapú gazdaságra
°A tudásalapú gazdaság helyzetének felmérése és elemzése (tudástérkép);
° Tudománypark a Veszprémi Egyetemen;
° Regionális virtuális kutatóintézetek hálózata;
° Regionális távoktatási program kidolgozása;
° Közép-dunántúli globális tudásalközponti stratégia elkészítése;
° Korszerű tudások és tudósok programja a Kodolányi János
Főiskolán;
• Intelligens megye, kistérség, város és falvak hálózatai;
° Regionális internetes televízió;
° Teleházak és tudásházak hálózatának kiépítése;
° Hagyomány és hagyománytudat fejlesztés;
° Helyi tudásbázisok létrehozása, digitalizálás;
° Kis- és középvállalkozások fejlesztése;

8.1.2.A Közép-dunántúli Régió innovációs stratégiája
Az országban elsőként a Közép-dunántúli Régióban készült regionális
innovációs stratégia, amely kiemelt kérdésként kezeli az innovációs kultúra
fejlesztését, az információs társadalomra történő felkészülést.
A regionális innovációs stratégiával kapcsolatban megfogalmazott
általános célkitűzések, elvárások a következők voltak:
Általános célkitűzések: A gazdasági szereplők versenyképességének és külpiaci
eredményességének javítása; a régió vonzó innovációs és kutatásfejlesztési telephellyé fejlesztése, aktív technológiai és régiómarketing

kialakítása. A magán szektor K+F ráfordításainak növelése, a régióban
letelepedett (főképpen multinacionális) vállalkozások innovációs
tevékenységre vagy annak fokozására ösztönzés. A vállalati és a
felsőoktatási kutatóhelyeken létrehozott új tudások innovációs
hasznosulásának ösztönzése.
A stratégia programjai hat csoportban kerültek elfogadásra:
1. Az innovációra orientált gondolkodásmód minél szélesebb körben
(oktatás, képzés) történő terjesztése, az egyes korosztályok és társadalmi
csoportok aktivásának erősítése, a folyamatos egyéni és csoportos,
szervezeti megújítás elvének és gyakorlatának támogatása, annak
érvényesítése a régió területfejlesztési politikájában, illetve eszköz- és
intézményrendszerében (Tanuló Régió, TRprogram);
2. A régió nagyközpontjai (nagyvárosok) és domináns gazdasági
centrumai innovációs miliőjének tudatos alakítása, a megújítás
településhálózati feltételeinek javítása (Innovációs Miliő, IM-program);
3. Az információs és informatikai rendszerek robbanásszerű fejlődéséből
következő kihívásokra való gyors reagálás intézményi rendszereinek
kiépítése, a meglévő informatikai hálózati elemek összekapcsolása,
egyben a régió domináns gazdasági tényezőinek és fontosabb
szereplőinek felkészítése az információs társadalomra (Innovatív
Információs Régió, I2R-program);
4. Regionális innovációs intézmények kiépítése, azok hálózatának
létrehozása, az innovációban érdekelt és érintett intézmények,
szervezetek, vállalkozások partnerkapcsolatainak fejlesztése, rendszerré
„kovácsolása” (Innovációs infrastruktúra program);
5. A régióban található felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek
megerősítése, kutatóik mobilitásának, vállalati kapcsolataik növelése, ami
középtávon (3–5 éven belül) jelentősen hozzájárulhat a régió innovációs
potenciáljának növekedéséhez, a régióban előállított új és
továbbfejlesztett
termékek/szolgáltatások
arányának
bővüléséhez
(Felsőoktatás és Kutatóintézetek Mobilizálása, FKM program);
6. Az iparági együttműködési és beszállítói hálózatok létrehozásának
ösztönzése, a régióban letelepedett multinacionális vállalatok régióból
történő beszállítói hányadának növelése, a gyártás mellett a kutatásfejlesztési tevékenység ösztönzése az innováció finanszírozási
csatornáinak bővítésével, egy regionális technológia alap létrehozásával
(Innováció Finanszírozása, IF program)

8.1.3.Közép-dunántúli Régió Előzetes Fejlesztési Terve
A Közép-dunántúli Régió a célcsoportok kommunikációs és
információhoz jutási feltételeinek javítása érdekében három irányban kíván
lépéseket tenni:
1. Az információs rendszerek, illetve adatbázisok kiépítése, a már
meglévő adatbázisok egységes rendszerű továbbfejlesztése, bővítése. Ezt
részben a különböző intézmények kötelező adatszolgáltatási rendszerének
keretében, részben pedig a meglévő információs rendszerekhez (pl. TEIR)
kapcsolódva és azt kiegészítve lehet a leghatékonyabb és a leggyorsabb
módon megvalósítani;
2. Az információkhoz, adatbázisokhoz való hozzáférés minél szélesebb
körű biztosítása. Ez egyfelől ilyen jellegű szolgáltatások kialakítását
jelentheti a megfelelő intézményeknél (pl. kamarák, inkubátorházak,
teleházak, stb.), másfelől az intézmények, szervezetek technikai
lehetőségeinek bővítését, fejlesztését;
3. Az információs kultúra fejlesztése, a számítógép és az Internet mint
kommunikációs eszköz alkalmazásának megismertetése, népszerűsítése.
Lehatárolásra és kijelölésre kerültek azok a támogatandó (pl. pályázati
formában) helyi programok, amelyek települési és kistérségi szintű
infoinfrastruktúra fejlesztéseket céloznak. Ezek a következők: belső hálózatok
kiépítése, távmunka (Internetes munkahelyek kialakítása), teleházak fejlesztése,
információs rendszerekhez való hozzáférés biztosítása, intézmények
számítástechnikai fejlesztései, térinformatikai jellegű fejlesztések, stb.

8.1.4.Fejér megye intelligens stratégiája
A Közép-Dunántúli Intelligens Régió Stratégia prioritásainak figyelembe
vételével készült el az Intelligens Fejér Megye Stratégia.
Célkitűzések: A megye gazdaságának és társadalmának tudásalapú törekvései
minél teljesebb támogatást kapjanak.
A közel fél millió lakosnak minél inkább intelligens életfeltételeket és magas
minőségű életszínvonalat teremtsen.
A megyét Magyarország egyik vezető tudás fejlesztő és technológiai
központjává tegye.
Prioritások:
1. A Fejér megyei tudásfejlesztési program és ezen belül a
Kodolányi János Főiskola továbbfejlesztése,
2. A tudásalapú gazdaság fejlesztése és ezen belül az e-gazdaság
kiépítése és a kultúraipar megalapozása,

3. Az integrált kormányzás fejezetből az e-közigazgatás
elterjesztése,
4. A lakossági hozzáférés támogatásának projektjei közül a
számítógép ellátottság növelése,
5. Az intelligens Székesfehérvár programja,
6. Az új turisztikai programok közül a Velence tavi intelligens zöld
gyűrű stratégia,
7. A három intelligens kistérség mintaprojekt,
8. A tudástársadalom új közösségi intézményei közül a teleházak,
az intelligens otthonok és az intelligens civil közösségek együttes
fejlesztése,
9. Az új médiastratégia megvalósítása, különös tekintettel a megyei
internetes televízióra,
10. Az IFMS Projektiroda megalapítása,
11. Interregionális tudáspolisz program tervezése.

8.1.5.Települési Együttműködési megállapodás (GST-program)
Oost-Groningen Területi Tanácsa (Hollandia) és Fejér
megye önkormányzata között
Az európai tagállamok valamint a csatlakozásra váró országok települései
között kialakítandó partnerség érdekében elindított GST-program keretében
2001-ben fejér megye együttműködési megállapodást kötött az észak hollandiai
Oost-Groningen területi Tanácsával. Az együttműködés célja az integrált és
fenntartható vidékfejlesztés megvalósítása. Kiemelt fontosságú területek a tartós
vízgazdálkodás, a regionális gazdaságfejlesztés és az uniós pénzügyi források
strukturális alapok, csatlakozási támogatások - optimális kiaknázása, amelynek
érdekében a felek elhatározták a két régió már elkészült programjainak
összehangolását: POP Groningen (területfejlesztési stratégiai vízió), a Sárvíz és
vidéke Ökológiai Program, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési terv.
A megállapodás két pilot-program megvalósítását tűzi ki célul:
1. Integrált és tartós vidékfejlesztés pilot-program
2. A regionális gazdasági szerkezet megerősítése pilot-program
A megállapodás speciális célcsoportja, hazai részről, a Sárvízi régió
(kistérség). Az Oldambt/Westerwold kistérség hét települése, valamint a Sárvíz
kistérség számára párhuzamosan kidolgozott integrált és hosszú távú program
készül, amelyben hangsúlyozott figyelmet kap a területrendezés és a
vízgazdálkodás, valamint a hatékony igazgatási rendszer kialakításának
összehangolása és az uniós források felhasználására épülő közös megvalósítás.
• A vidékfejlesztési program készítésének fő területei és közös szempontjai:
- ökológiai központ létrehozása,

- a táj jellegéhez és szerepéhez alkalmazkodó vízgazdálkodás
kialakítása (víztisztítás, szennyvízelvezetés).
- a kistérség természeti és kultúrtörténeti értékeinek turisztikai
hasznosítása, történeti jelentőségű faluközpontok kialakítása,
- a digitális vidék lehetőségeinek kiaknázása,
- felkészülés az új, a területi nyitottságot biztosító infrastruktúra
fejlesztésre,
- minőségi lakókörnyezet kialakítása (lakásépítés fejlesztése),
- a mezőgazdaság alkalmazkodó képességének növelése a nemzeti
és európai piacokhoz
• A gazdasági program kialakításának fő szempontjai:
- a piaci szektor megerősítése: új piacokra jutás, ügynöki-képviselői
hálózat kialakítása,
- külföldi vállalkozások betelepítése,
- ismeret (tudás)-gazdaság építése,
- árverési, raktározási struktúra kiépítése,
- a mezőgazdaság területén a biogazdálkodás (állattenyésztés,
növénytermesztés)
A Sárvíz kistérség a pilot-programok minden területén érdekelt a
kapcsolatok kiaknázásában. Jelen stratégia szempontjából különösen fontosnak
tartjuk az ökológiai központ és a vízgazdálkodás mellett a digitális kistérség, a
turizmus és a biogazdálkodás területein a partnerségi kapcsolatok kiépítését és a
közös tervezés lehetőségeinek kiaknázását.

8.2.A Sárvíz kistérség helyzete és jövője a megye/régió
intelligens és innovációs fejlesztési programjainak
tükrében
A Fejér megyei stratégia megvalósításának két sarkalatos eleme a megyei
információs központ létrehozása (intelligens Székesfehérvár programja) és
összekapcsolása a regionális hálózattal, valamint három intelligens kistérségi
projekt beindítása.
Ennek első lépéseként elkészült a megye új médiastratégiája, amely Fejér
megye multimédia központjának létrehozását és a kistérségi kábeltévék közös
platformjának kialakítására tesz megoldási javaslatokat. A kistérségek kábeltévé
hálózatainak platformba történő bekapcsolása az egész megye területén lehetővé
teszi a kétirányú, interaktív hálózati rendszerek működtetését. A fejlesztés több
ütemben történik majd. Az elkészített hatástanulmány első körben egy kísérleti
pilot projekt keretében a székesfehérvári kistérséget, azon belül is Aba és térsége
multimédia rendszerének kialakítását javasolja, tekintettel arra, hogy a

megyében Aba nagyközség rendelkezik a legkiépültebb infrastruktúrával és saját
TV stúdióval (Sárvíz TV).54 Ez azt jelenti, hogy
• A Sárvíz kistérségnek esélye van arra, hogy a megyei információs
társadalom fejlesztés keretében bekerüljön a három intelligens kistérség
mintaprojektbe.
• Reális célként tűzhetjük ki a stratégiában a Sárvíz kistérség elektronikus
közigazgatási rendszerének, valamint a lakosság és a térségi gazdaság
szereplőinek információs társadalomra való felkészítő programját.
A fent ismertetett intelligens és innovációs programok mind megyei mind
pedig regionális szinten szoros kapcsolatot mutatnak. Itt is világosan kitűnik,
hogy Magyarországon az információs társadalom és az innováció orientált
gazdaság kiépítése összecsúszik, mert ez utóbbi alapja a megfelelő infrastruktúra
és innovatív környezet megvalósulása. Ez a Sárvíz kistérség intelligens
stratégiája szempontjából azt jelenti, hogy a programnak már a felkészülés
időszakában egyszerre kell megbirkóznia a befogadás, az alkalmazás és a
kompetencia megszerzésének problémáival, mert csak ezek birtokában
valósulhat meg az a társadalmi és gazdasági flexibilitás (innovatív környezet),
amely a tudásalapú gazdaság működésének elemi feltétele. A komplexen
értelmezett fejlesztések eredményeképpen:
• A Sárvíz kistérségben néhány éven belül várhatóan új
informatikai és információs szolgáltatások (és szolgáltatók)
jelennek meg, illetve bővül a meglévő szolgáltatások köre.
• A települések oktatási, kulturális, közművelődési és egyéb
intézményeinek átfogó számítástechnikai fejlesztése egységes
színvonalú
számítástechnikai
(informatikai)
infrastruktúra
alakulását eredményezik, illetve megtörténik a nevezett intézményi
kör hálózatba kapcsolása.
• Javulnak az információhoz jutás feltételei. Fejlődésnek indul a
térség lakosságának kommunikációs kultúrája.
54

„Az információs központ, és a vele együttműködésben dolgozó helyi médiumok
összessége rendszert képezve a Közép-Dunántúli régióban , valamint Fejér megye esetében
régiós és kistérségi szintű szolgáltatások kiépülését teszi lehetővé, ezáltal a régió kisebb
városai, települései politikailag ugyanolyan súlyt képviselhetnek, mint a nagyobb
települések.”
„… olyan, mindenki számára előnyös, praktikus, a mindennapi élet számos területén
jól kihasználható rendszer, amely élhetőbb környezetet, többszörösen bővülő lehetőségeket
kínál a lakosság számára, mind társadalmi, mind pedig gazdasági területen egyaránt. Ezáltal
erősíti a régióban oly sokszor hiányolt kohéziót és információcserét.” (Új megyei
médiastarégia)

• Javul a térség gazdasági kulcsszereplőinek – de a lakosságnak is –
a tájékozottsága.
• A térség önkormányzatai és intézményei képesek lesznek
bekapcsolódni a globális rendszerekbe és folyamatokba, s ezáltal
erősödik a térség versenyképessége.
• Vonzóbb és kedvezőbb lesz a gazdasági környezet, erősödik a
helyi identitástudat,
• Hatékonyabbá válik az együttműködés a helyi, megyei és
regionális szintekkel, kialakul és erősödik a természetes
kötődéseken
alapuló
kapcsolatrendszer,
bővülnek
az
együttműködési formák.

A Sárvíz kistérség területi érdeke
1. A Sárvíz kistérség relatív önállóságának megszilárdítása.
2. A megyei információs társadalom fejlesztés keretében a három
intelligens kistérségi mintaprojekt egyike a Sárvíz kistérségben
valósuljon meg.
3. Közvetlen kapcsolódás a regionális információs társadalomhoz és
gazdasághoz.
4. A tudásalapú gazdaság egységes infrastrukturális és társadalmi
feltételrendszerének megteremtése a kistérségben.

8.2.1.Kapcsolat a Sárvíz kistérség területfejlesztési koncepciójával
Az elsőző fejezetben vázolt, regionális és megyei információs
társadalomépítést célzó feladatok megfelelnek és elősegítik a Sárvíz kistérség
vidékfejlesztési koncepciójában foglalt általános célkitűzéseknek. E célok a
következők:
• A térség népességmegtartó és erejének erősítése;
• A lakosság életminőségének javítása;
• A gazdasági bázis fenntartható fejlesztése;
• Közösségi rendszerek kialakítása, közösségi vívmányok
megvalósítása;
• Vonzó vidéki életmód megtartása.

A speciális célok két fontos kérdéskör köré csoportosíthatók:
1. Székesfehérvár és a kistérség viszonya:
Alapvetően gazdasági és foglalkoztatási problémák megoldása
• A megyeszékhely dominanciájának csökkentése
• A megyeszékhely közelségéből fakadó előnyök maximális
érvényesítése
2. A Sárvíz kistérség kohéziójának erősítése:
• A kommunikáció erősítése a kistérség települései között
• A kistérségi együttműködés stabilizálása
Az intelligens területfejlesztés illeszkedik a koncepció célkitűzéseihez,
előmozdítja, és hatékonyabbá teszi annak megvalósulását, ugyanakkor sajátos
eszközrendszerével új perspektívát nyit meg mind a kistérségi együttműködés
módozataira, mind pedig a tudásalapú innovatív gazdaság kibontakozására.

8.3.A Sárvíz kistérség
pozícionálása

intelligens

stratégiájának

A SWOT analízis felméréseink eredményeit kívánja rendszerbe szedni
azzal a határozott céllal, hogy áttekintsük, milyen megyei szintű intelligens
fejlesztési stratégia kialakítására kínálkozik lehetőség. A helyzetelemzésben
megjelenő négy csoport felvázolja a térségi adottságok, erősségeit és
gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Ezek egymáshoz való viszonya alapján
négy stratégiai forgatókönyv lehetősége rajzolódik ki.
1. Offenzív stratégia forgatókönyve: az erősségek és lehetőségek
kombinációjának figyelembe vételére épül. Középpontjában a gazdaság és a
társadalom radikális fejlesztése áll. Nagy tőkebevonást igényel a modernizáció
húzóágazataiban. A kistérség egészének területfejlesztési szempontjait
figyelembe véve, az offenzív stratégia hátránya, hogy
- A fejletlenebb települések és zónák lemaradását tovább erősíti, s ezzel
veszélybe sodorhatja a kistérségi kohézió és identitás kialakulását. Ez
pedig összességében negatívan hathat az innovatív környezet
kialakulására épp úgy, mint a funkcionális alapon működő térségi
összefogásra.
- Az offenzív stratégia ellen szól a kistérség jelenlegi működési rendszere
is. A szövetségbe tömörült települések együttesen és külön-külön is
forrásokhoz juthatnak, azzal, hogy céljaik elérése érdekében a Sárvíz
kistérségen kívüli társulásokban vesznek részt. Ezekről a forrásokról a
települések nem mondhatnak le.
- A forrás szegény települések fejlesztése csak is projektekre épülhet.
Ennek legnagyobb hátránya, hogy mindenek előtt pályázat függő, vagyis

megvalósításuk időben településenként változó. Az offenzív stratégia
azon követelménye, hogy időben és térben egyszerre valósuljanak meg a
fejlesztések nem teljesíthető, s ez a stratégia egészére nézve
bizonytalansági tényezőként hat.
- A kistérség lakosságának és intézményeinek információs társadalomra
való felkészültsége hiányos.
Mindezen hátrányok mellett beszélnünk kell az offenzív stratégia
stratégiában rejlő előnyökről és lehetőségekről is. Ez mindenek előtt az
információs közműrendszer és az azzal szerves összefüggésben álló elektronikus
közigazgatási rendszer kiépítésének előnyeiben keresendő.
A jelenlegi kormányzat e-Magyarország megteremtésére vonatkozó
stratégiája mindenek előtt az unió eEurópa programjához való illeszkedésre
épül. A NFT öt átfogó operatív programja ennek megfelelően a tudásgazdaság
és az információs társadalom erősítését tűzte zászlajára, amelyen belül az
elektronikus kormányzás rendszerének kialakítása és országos kiterjesztése,
mintegy a jövő fejlesztéseinek dinamizáló, felhajtóerejévé válik. Ebben az
összefüggésben a szolgáltató kormányzat, az aktív kormányzati webes jelenlét
és az EU-ról szóló információs szolgáltatások mellett prioritást élvez az eközigazgatási rendszer gerinchálózatának országos fejlesztése. Ezen belül:
- kormányzati portál továbbfejlesztése,
- a közigazgatási egységek belső Intranet hálózatának kiépítése,
- az egységes adatvagyon-gazdálkodás,
- szabványosított irodai (szoftver) környezet létrehozása,
- kormányzati levelezőrendszer kialakítása,
- elektronikus aláírás használatának elterjesztése,
Mindezzel párhuzamosan, az országban elsőként, elkészült az Intelligens Fejér
megye programjának e-közigazgatási stratégiája is.55 A kormányzati és megyei
koncepciók alapján a Sárvíz kistréség intelligens stratégiájában az információs
közmű- és közigazgatási rendszer kiépítése területén javasolt az offenzív
stratégia forgatókönyvének kialakítása.
2. Váltásorientált stratégia forgatókönyve: a kistérség gyengeségeit és a
lehetőségeket állítja a figyelem középpontjába. Első és legfontosabb célkitűzése
a kistérség adaptációja a megváltozott térszerkezethez és az azzal együtt járó
gazdasági kihívásokhoz. A stratégia az átalakulás fokozatosságát, a települések
között a kiegyensúlyozott fejlődést és a térségi kohéziót tartja szem előtt. A
stratégia közép- és hosszú távú tervezésre épül:
• Az középtávú tervezés elsődlegesen a régión belül elfoglalható pozíciók
erősítésére, a regionális munkamegosztásban való részvételre törekszik.
• A hosszú távú tervezés a legdinamikusabban fejleszthető ágazatokban a
korszerű technológiák bevonásával a nemzetközi versenyben való
részvételt célozza meg.
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Fejér megye e-közigazgatás Stratégia, KFKI ISYS Informatikai Kft, 2002 december.

A változás orientált stratégia középpontjában a projektekre épülő átfogó
fejlesztések állnak. Ez a hátrányos helyzetű települések fejlesztésére hat
kedvezően, mert a projektek számára kiírt pályázatok új, külső források
bevonására nyílik lehetőségük. A pályázati rendszer ugyanakkor sok
bizonytalansági tényezőt is magában rejt. Ezek kiküszöbölése és a célirányos
programozásra épülő fejlesztések érdekében a változás orientált fejlesztés esetén
a két szakaszos tervezés biztonságot nyújthat.
A fokozatosság elve különösen a kistelepülések, aprófalvas kistérségek
intelligens területfejlesztésében javasolt, mert lehetőséget nyújt az
infrastruktúrafejlesztések mellett a társadalmi és gazdasági változásokhoz való
módszeres és szisztematikus alkalmazkodásra, a hátrányos helyzetben lévő
települések, társadalmi csoportok felzárkóztatására (információs kultúra
befogadása), az alkalmazások elsajátítására és a szükséges kompetenciák
megszerzésére. Ez utóbbi készségek javítják a térség innovációs potenciálját,
hosszútávon elősegítik a szolgáltató szektor fejlődését és a tudásalapú gazdaság
kialakulását.
A változás orientált fejlesztés különösen előnyösen hat az integrált
vidékfejlesztés és az ökológiai szempontok érvényesítésére.
3. Diverzifikált stratégia forgatókönyve: az erősségek és veszélyek
összefüggéseire épül. Célja nem a minden területre kiterjedő, kiegyensúlyozott
fejlődés kialakítása, hanem az erősségek kiemelése és azok húzóerejére
támaszkodó intenzív fejlesztés. Ez a stratégia azt a veszélyt rejti magában, hogy
a térség erős specializálódásnak indulhat, amelyben nem tud minden település
azonos szinten részt venni és a területi kiegyenlítődés helyett egyes zónák,
települések lemaradása állandósul.
A diverzifikált stratégia negatív hatása lehet, hogy a foglalkoztatás
bővítés érdekében előtérbe kerülnek az alacsony képzettséget, olcsó munkaerőt
igénylő beruházások. Stratégiai szempontból ezek a fejlesztések negatív
hatásúak: egyrészt azért, mert csak rövidtávra szólnak és növelik az adott térség
kiszolgáltatottságát a regionális gazdasági erőtérben, másrészt viszont nem
hatnak ösztönzően az információs társadalom és gazdaság kiépülésére,
csökkentik a kistérség innovációs képességét.
Társadalmi szempontból a mindenkori változásokhoz való adaptációs
készségek és képességek gyengesége, vagy hiánya negatív hatással lehet a
kistérség népességmegtartó és népességvonzó erejére.
4. Defenzív stratégia forgatókönyve: a gyengeségek és a veszélyek között
egyensúlyozó fejlesztési koncepció megvalósulása. Alapvetően nem a
fejlődésre, hanem a meglévő állapotok fenntartására és stabilizálására
koncentrál. Ennek a megoldásnak óriási veszélye, hogy hosszú távon a tartós
lemaradás biztos útja.

Az adottságok és lehetőségek tükrében, a Sárvíz kistérség intelligens
fejlesztésének stratégiája számára összességében a változás orientált
fejlesztések mentén megvalósítandó forgatókönyvet javasoljuk, azzal hogy
az infrastruktúra fejlesztés és az e-közigazgatás megteremtése élvezzen
prioritást.

8.4.A változás orientált stratégia alapelvei
A fokozatosság elvére épülő változás orientált intelligens fejlesztési
stratégia meghatározása és annak megvalósítása a következő alapelvek
érvényesülését kívánja meg:
1. A fejlesztés középpontjában az ember és világa áll
Az emberi tevékenységek legfőbb motiváló erejének a szükségletek
kielégítésére irányuló igényeket tarthatjuk. Az emberi szükségletek
azonban térben és időben változnak. Nem létezik egy, az egész
emberiségre, vagy az egész nemzetre nézve egységes és állandó érték- és
igényrendszer. Az alapértékeken túl a különböző közösségek számára
más-más elem lehet fontos. Az alulról vezérelt fejlesztés főként az adott
közösség valós igényrendszeréből indul ki. – Ezen alapelvnek megfelelően
a megyei stratégia megvalósításában a partnerség és a szubszidiaritás elve
kell, hogy érvényesüljön.
2. A fejlődés nem csak gazdasági növekedés
Amennyiben a fejlődés motorjának az emberi szükségleteket tekintjük,
önmagában a gazdasági növekedés hagyományos mutatóival sem a
fejlődés, sem a fejlettség nem fejezhető ki.56 Amennyiben
a
területi
fejlettséget, mint állapotot és a területi fejlődést, mint folyamatot az
emberi szükségletekhez mérjük, óhatatlanul figyelmet kell szentelnünk
egyéni és társadalmi elégedettségének. A szükségletek különböző, bár
egymással szorosan összefüggő, térben is megjelenő társadalmi
tevékenységeket és az azokat szervező intézményeket indukálnak, melyek
kiépültsége és működése a jólét alapja.
3. A fejlesztés csak komplex lehet
A fejlesztés során nem korlátozódhatunk egyik vagy másik környezeti
elem fejlesztésére, minden fejlesztés csakis a környezeti elemek együttes,
egymásra vonatkoztatott fejlesztése lehet. Az egyes részterületek
fejlesztése megfogalmazódhat ugyan külön projektekben, de az egész

A GDP ugyanis csak azokat a tényezőket veszi számba, amelyhez az áru- és pénzmozgás
kapcsolódik, és nem vizsgálja az emberek számára negatív hatásokat (például a környezeti károkat).
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folyamatnak egységesnek, egymáshoz illeszkedő elemekből kell felépülni.
– Integrált területfejlesztés.
4. Nem csak egyetlen út létezik, az útválasztás mindig a helyi közösség
lehetősége és felelőssége
A fejlődésben a külső körülményektől, piaci mechanizmusoktól való
függőség mellett a helyi igényeket és egyben lehetőségeket alakító
kulturális és táji adottságok meghatározó szerepet játszanak. A helyi
gazdaságok megerősítésével, az adottságok tudatos hasznosításával is
közelebb lehet jutni egy adott térség, közösség szükségleteinek
kielégítéséhez.
5. Helyi specifikus adottságokból előnyök kovácsolása, a piaci résekbe
való betörés
A helyi adottságok bázisán a tömegtermeléssel szemben az egyedi, illetve
kis szériában előállítható, lehetőleg táj specifikus, nagy kreativitást és
innovatív képességet igénylő termékek kiugrási lehetőséget biztosítanak a
kisvállalkozások számára is. A piaci rések megtalálása majd elfoglalása
átgondolt, magas színvonalú marketingstratégiát követel. A
humánerőforrások minőségi fejlesztése és az új ötleteket felszínre hozó
eljárások épp ezért kitüntetett szerephez jutnak.
A fejlődésnek nincs (vagy nem mindig van) kitüntetett ágazata. Elvileg
bármely ágazat lehet dinamizáló. A diverzitás követelményéből adódóan a
megye gazdasága több lábon kell, hogy álljon. Fontos, hogy az ágazatok
vertikális integrációi mellett a partneri kapcsolatok horizontális integrációi
is létrejöjjenek.
6. A polgárok minél szélesebb bevonása
A társadalmi kohézió megvalósításának elengedhetetlen eszköze a
részvételi demokrácia kiszélesedése. A helyi erőforrások aktivizálása, az
információs társadalom építése csak a lakosság egészének bevonásával és
aktív közreműködésével lehetséges. Ez az önkormányzatoktól és azok
szövetségeitől fejlett kommunikációs képességet, a nyilvánosság
fórumainak kifogástalan működtetését, a csoportmunkák szervezésében
való nagyfokú jártasságot követel. – Az önkormányzatok, a civil
szervezetek és a szakmai, ágazati szereplők bevonásával a fejlesztéseket
meghatározó, megvalósító és az érintetteket folyamatosan informáló
akciócsoportok létrehozása.
7. A fejlődés partneri együttműködések láncolatában valósul meg
A fejlődést a kölcsönös érdekeken alapuló partnerség mozgatja. A
városokat és a megye egészét átfogó, egymáshoz kapcsolódó fejlesztési
feladatok megvalósításában a helyi szereplők sokasága érdekelt. A

szereplők tevékenységének összehangolásával, forrás-addicionálással a
fejlesztés hatékonysága és hatása megnövelhető. A partneri kapcsolat
kialakítása, az együttműködés kereteinek meghatározása, a munka és a
felelősség megosztása, a partnerek közötti koordináció, az esetleges
konfliktushelyzetek minimalizálása, ill. kezelése sajátos „tudást” igényel
és rendkívül munkaigényes.
8. „Social-push” alapon álló intelligens fejlesztés
A fejlesztés alapkövetelménye ugyan a technikai haladás, de a műszaki
fejlesztések fókuszában a társadalmi, emberi értékek és a természeti
egyensúly megőrzése kell, hogy álljon a fenntartható fejlődés biztosítása
érdekében.

8.5.A helyi közpolitika beavatkozási területei57
Természetesen, mint mindig, most is felmerül a kérdés: mit tehet
érdemben a helyi közpolitika az információs társadalom érdekében? Milyen
eszközökkel kell rendelkeznie a megyei önkormányzatnak és a kistérségeknek
ahhoz, hogy az intelligens fejlesztési program maradéktalanul megvalósuljon?
Az információs társadalom létrehozása ugyanis nem döntés, még csak nem is
infrastruktúra kérdése. Ezek csupán eszközök. A megvalósulás mindenek előtt
az eszközöket felhasználó, befogadó, a szükséges kompetenciával rendelkező,
egyéni céljaikhoz igazító emberek sokaságán, a társadalom minden tagján
múlik. Társadalmi akarat nélkül az intelligens fejlesztések nem érnek célba.
Az intelligens stratégiai koncepciója a következő közpolitikai célok
meghatározásában jelöli meg a stratégiai program megvalósulását:
• Gazdaságépítés:
° a területi gazdasági miliő sokszínű megújítása és bővítése,
° a helyi erőforrások minél teljesebb hasznosítása,
° az infokommunikációs infrastruktúra helyi kiépítése és a helyi
gazdasági tevékenységben való hasznosításának ösztönzése (epiactér, e-kereskedelem, klaszterek, stb.)
° a helyi gazdaságfejlesztő tudásbázis kialakítása és annak a
kistérségi, regionális és nemzeti információs rendszerekbe való
bekapcsolása.
• Társadalomfejlesztés:
° a lakosság életkörülményeinek és megélhetési (fogyasztási)
viszonyainak javítása, (e-kereskedelem, e-közigazgatás, intelligens
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Közpolitika alatt a nem pártpolitikai indíttatású demokratikus választás útján közhatalommal felruházott
testületek cselekvési területét értjük, amely a civiltársadalom bevonását és aktív részvételét is magában foglalja.
A fogalom használata az uniós gyakorlatban elterjedt.

programok, információs csomópontok, közösségi információs
pontok – kioszkok - létrehozása)
° a humánerőforrások bővülő hasznosításának ösztönzése, (Internet
hozzáférés lehetőségeinek bővítése, távmunka )
° a lakosság képzettségi szintjének emelése (teleház/tudásház
létrehozása, távoktatás fejlesztése,)
° a participáció elvének jegyében a helyi demokrácia kiszélesítése
és szoros együttműködés a helyi civil szervezetekkel
• Belső kohézió erősítése:
° a fejlődési és felzárkózási esélyek biztosítása, (a lakosság
elektronikus írásbeliségének megteremtése, távoktatás, képzés és
távmunka feltételrendszerének kialakítása)
° a helyi identitás erősítése (helyi tudásbázis kialakítása, a
hagyományok erősítése)
• Fenntartható környezeti fejlesztés:
° a települések és a kistérségek környezeti (természeti és települési)
adottságainak megóvása és az innovációs fejlesztő tevékenység
forrásává válásának ösztönzése, (turizmusfejlesztés, hagyományok
visszaállítása stb.)
° a fejlesztésekben az ökológia-orientált szemlélet érvényesítése
° új minőségű, az információs kort és a helyi hagyományokat
egyaránt visszatükröző, építészetileg is kifejeződő városkép
kialakítása
A végcél a helyi társadalom és a polgárok igényeinek magasabb
színvonalú kielégítése, a társadalmi jólét mellett a jól-lét megteremtése.

8.6.A Sárvíz
célrendszere

kistérség

intelligens

stratégiájának

8.6.1. Jövőkép - Hosszú távú célok
A Sárvíz kistérség intelligens jövőképe szerint elérhető, hogy:
1. A Közép-dunántúli régióban és Fejér megyében a Sárvíz mentén
elhelyezkedő települések – statisztikai besorolásuktól függetlenül − a
hálózottság elvére épülő első, relatív függetlenséget élvező funkcionális
kistérséggé váljon (autonóm területi érdek).

2. A települési önkormányzatok együttműködése keretében, saját
interaktív információs rendszerére támaszkodva elsőként valósíthatja meg a
hatékonyan működő, polgár központú közszolgálatiságot a közigazgatás, az
egészségügy és az oktatás területén, különös tekintettel a kistérségi eközigazgatásra (autonóm területi érdek).
3. Élenjáró lehet az információs gazdaság és társadalom, valamint az
intelligens kistérség kiépítésében (illeszkedés a megyei és regionális
térszerkezethez).
4. Minőségi ugrást érhet el lakosainak életminőség javításában, az
információs társadalomban való aktív részvétel biztosítása révén (autonóm
területi érdek).
Az adottságokra és lehetőségekre építve elvben a következő hosszú távú
célkitűzések fogalmazhatók meg.

Hosszú távú célkitűzések
1. A kistérség az információs kor társadalmi és gazdasági
kihívásaira képes legyen sajátos arculatát tükröző kreatív
válaszokat adni;
2. Az intelligens fejlesztések a kistérség környezetbarát és
kiegyensúlyozott társadalmi fejlődését szolgálják;
3. A kistérség képes legyen a globalizáció, a tudásalapú
gazdaság és a technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek
kihasználására.

8.6.2. Általános cél - Felkészülés az információs korra
Az információs társadalom kialakulása, a tudástársadalomra való
felkészülés az eddigi gazdasági-társadalmi gyakorlatoktól zömében eltérő
megoldásokat, fejlesztési irányokat és stratégiákat kíván. Az intelligens Sárvíz
kistérség programja azt a célt szolgálja, hogy olyan középtávú pozitív
jövőstratégiát kínáljon, amelyre megvalósítható operatív programok épülhetnek.
Ez a jövőstratégia az információs kor eszközeinek dinamikus használatával
párosuló információs korra való felkészítés stratégiája. Mindennek érdekében:

• A fejlesztések során a korábban vázolt öt alternatíva mindegyikét tartsa
szem előtt58, de a hangsúly elsősorban az intelligens társadalom és
gazdaság kialakításán legyen.
• Kíséreljen meg elsősorban a tudásalapú gazdaság (és ezen belül az eturizmus, az e-kereskedelem és az e-mezőgazdaság) és társadalom (eközigazgatás, e-demokrácia, e-egészségügy) kistérségévé válni.
• A hagyományos mezőgazdaságot intenzíven modernizálja hasznosítva
az e-gazdaság, az e-piactér lehetőségeit.
• Teremtse meg az információs gazdaság és társadalom hozzáférési és
tartalomszolgáltatási feltételeit.
• Teremtse meg az egyéni és csoportos tudások fejlesztésének
központjait: az élethossziglan tartó tanulás feltételrendszerét.
• Törekedjen az intelligens, természetbarát emberi környezet és
életfeltételek kialakítására, a meglévő értékek megőrzésére, és járuljon
hozzá, hogy a Sárvíz-völgye intelligens ökológiai kistérséggé váljon.
• A helyi és a kistérségi identitás és a társadalmi kohézió érdekében
minden fontos gazdasági, társadalmi és szellemi hagyományt építsen
vissza a régi-új életformákba. Ne engedje, hogy súlyos információs
szakadék jöjjön létre a lakosság valamint a vállalkozások körében.

8.6.3. Speciális célok
A Sárvíz településeinek felkészítése az információs társadalomra olyan
specifikus feladatokat igényel, amelyek megfogalmazása a kistérség jelenlegi
infrastrukturális, társadalmi gazdasági és kulturális helyzete alapján
fogalmazhatók meg. A program speciális céljait a helyzetkép alapján a
következőkben vázoljuk:
• A kistérség minden településének speciális feladatot adva a modern
körülmények között létre jön egy hagyományalapú kistérség; a
hagyományalapúság kiemelten azt is jelenti, hogy az ökológiai környezet
megóvása és újrateremtése központi feladat;
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° A kistérség a megyei információs rendszer kiépítésében kiemelt
fejlesztési terület. Ezt az előnyét az egész kistérség javára hasznosítva, a
Sárvíz kistérség információs-kommunikációs központjává válhat.
• A szolgáltató önkormányzat és a helyi demokrácia kifejlesztésével a
régió minta- és mértékadó intelligens „kistérségévé” válik, kistérségi eközigazgatási modellé, amelynek alapját a hálózottságra épülő, a
szubszidiaritás
elvének
gyakorlati
megvalósítását
szolgáló
együttműködési rendszerek alkotják.
• A települések között létrehozott stratégiai partnerségre támaszkodva
megkísérli a kistérség közvetlen integrációját a megyei és regionális
információs-kommunikációs rendszerbe, mindenekelőtt egy interaktív
internetes kommunikációs rendszer és egy kistérségi teleház-tudásház
létrehozásával;
• A korszerű infokommunikációs infrastruktúrára támaszkodva
megteremti a tudásalapú gazdaság feltételeit, és a helyi gazdaság
szereplőinek integrációját a megyei és regionális piacokra.
• Az innovációs környezet megteremtésével elősegíti a termelés
diverzifikációját a térség gazdasági életében és megteremti az új
gazdaságra való átállás feltételeit, s kistérségi szerepkört betöltő
technológiai parkot hoz létre a börgöndi repülőtér szomszédságában;
• Kihasználva az információs közmű nyújtotta lehetőségeket új
munkahelyek teremtésével és az oktatás fejlesztésével növeli a kistérség
népességmegtartó erejét és elősegíti a fiatalok letelepedését; ennek a
programnak egyik lényege, hogy a kistérség a művészeti oktatás
centrumává is válik.

8.6.4. A stratégia prioritásai
A prioritások mindenekelőtt válogatnak az alapvető célok között.
1. Helyi gazdasági élet dinamizálása
A Sárvíz kistérség bekapcsolása a regionális munkamegosztásba
° A foglalkoztatási és vállalkozási lehetőségek bővítése,
° A piacra jutás és a tudásalapú gazdaság követelte szerkezetváltás
feltételeinek megteremtése,
° A humánerőforrás minőségi fejlesztése,

2. Helyi specifikus (gazdasági, társadalmi, szellemi) adottságok
feltárása, a már meglévő innovációs potenciál kiaknázása
° Az eredeti ötletek, egyedi kivitelezés, a kreativitás támogatása,
inkubálása,
° Innovatív környezet megteremtése: az új ötleteket felszínre hozó
eljárások (belső pályázatok, ösztöndíjak, stb.) ösztönzési rendszerek
kialakítása,
° Helyi tudásbázis létrehozása
3. A kistérségi partnerkapcsolatok rendszerének dinamizálása
°Az önmagukban csekély erőforrásokkal rendelkező gazdasági
szereplők
tevékenységének
összehangolása
(klaszterek,
szövetkezések) a versenyképesség növelése érdekében,
° Beszállítói hálózat ösztönzése,
° Forrás-addicionálással a fejlesztések támogatása,
° Kistérségi szociális gazdaság alapjainak megteremtése.
4. A kistérség lakosságának széleskörű bevonása az információs
társadalom megvalósításába
° A részvételi demokrácia kiszélesítése a fejlesztés egész
folyamatában,
° Együttműködés a civil szervezetekkel,
° Kistérségi fórumok létrehozása (ismeretterjesztő kiadványok,
tájékoztatók közös média stratégia keretében: kábeltévé, intranet,
kistérségi honlap stb.)
5. A fenntartható fejlődés biztosítása
° A technikai haladás, a társadalmi-emberi értékek és a természeti
egyensúly megőrzésének összehangolása,
° Környezetbarát intelligens technológiák meghonosítása,
° A helyi adottságokra támaszkodó, egymás lehetőségeit erősítő és
nem kioltó, összehangolt szelíd turizmusfejlesztés.
Mindezek alapján a következőkben összefoglaljuk, hogy a főbb fejlesztési
területekre összpontosítva melyek lehetnek az intelligens Sárvíz kistérség
legfontosabb programjai:

e-világ, e-gazdaság
Információs közmű teljes körű kiépítése
Információs csomópontok hálózati rendszerére épülő kistérségi teleház és
„virtuális teleház” program

Hálózottságra és kistérségi munkamegosztásra épülő e-közigazgatás
rendszerének kialakítása
Kistérségi e-business fejlesztés
Kistérségi technológiai park, s e-inkubátorház létrehozása
Kistérségi távmunkahely(-ek) program
Kistérségi társadalomgazdasági program
Intelligens házak, intelligens szolgáltatások
E-demokrácia, e-részvétel program

Kultúra
Kistérségi tudásbázis
Kistérségi e-Content program
„Hagyományőrző „tematikus parkhálózat” program

Turizmus
Kistérségi szelíd turizmus fejlesztése
Digitális turisztikai térkép

Oktatás
Digitális iskola, felnőttoktatás, művészeti képzés
A középfokú oktatás feltételeinek megteremtése
A digitális alapműveltség megszerzésének biztosítása
Az egész életen át tartó tanulás hálózottságra épülő infrastrukturális
feltételeinek megteremtése
Táv-munkavégzésre felkészítő oktatás
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MAGAS ÉLETMINŐSÉGET
HÁLOZOTTSÁGRA ÉPÜLŐ
INNOVÁCIÓ ORIENTÁLT
BIZTOSÍTÓ
KISTÉRSÉGI
GAZDASÁGI KÖRNYEZET
VIDÉKI KÖRNYEZET
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Felkészülés
Térségi
Tudásalapú gazdaság feltételei
az információs korra
információs rendszer
Kulturális
célok
Kistérségi
identitástudat
erősítése,
Hagyományalap
ú kistérség,
Térségi
tudásbázis
megteremtése,
Kistérségi econtent
program,
Stb.

TársadalomÖnkorm.
Infrastruktur.
Gazdaságpolitikai célok
célok
célok
politikai célok
Kistérségi
Kistérségi
Kistérségi info- Versenyképessé
kohézió,
munkamegosztá kommunikációs
g növelése,
Esélyegyenlősé
sra épülő
hálózottság,
E-gazdaság ,
g,
funkcionális
Intranet,
Technológiai
Életminőség
kistérség,
Kábeltévé
park,
javítása,
Hatékony
hálózat
Innovatív
Új
polgár barát
kiépítése,
környezet
munkahelyek,
szolgáltató eInteraktivitás
Partnerségi
Egészséges
közigazgatás,
Információs
kapcsolatok
környezet,
Nyilvánosság és csomópontok /
erősítése a
Népességmegtar átláthatóság,
teleházak
gazdaság
tó erő növelése,
Stb.
hálózata,
szereplői között,
Stb.
Kistérségi TV
Stb.

Oktatási
célok
Humánerőforrás
fejlesztés,
Információs
műveltség
általánossá tétele,
A számítógép
minden iskolában
a tanulás és az
oktatás elérhető
eszköze legyen,
Stb.

PRIORI
TÁSOK
PROGRA
M
ELEMEK

Helyi gazdaság dinamizálása – Helyi specifikus adottságok kiaknázása – Innovatív környezet
kialakítása - Humán erőforrás fejlesztés – Partnerségi kapcsolatok erősítése –
Társadalmi esélyegyenlőség – Fenntartható fejlődés
Kistérségi
Információhoz
hagyomány portál
való hozzáférés
létrehozása,
mindenkinek,
A Sárvíz építészeti Intelligens házak,
hagyományait
Hátrányos helyzetű
beépítő
rétegek
kistérség települési esélyegyenlősége,
arculat formáló
Kistérségi
program,
társadalomRendszeresen
gazdaság,
megrendezett
E-egészségügy és
kistérségi fesztivál szociális gondozás,
Tematikus park
Stb.
program,
Stb.

Szilárd stratégiai
szövetség ,
Projekt orientált
fejlesztési
együttműködés,
Feladatmegosztásra
épülő eközigazgatás,
E-demokrácia,
Stb.

Internet elérés
Kistérségi eminden háztartás
piactér,
számára,
Kistérségi eLakossági e-mail,
gazdaság,
Nyilvános elérési
E-turizmus,
pontok,
Szelíd turizmus
Közintézmények komplex fejlesztési
intelligens
program,
rendszerekkel való
Tudásalapú
ellátása - az
szolgáltató
energia,
vállalkozáshasznosítása
fejlesztés,
érdekében,
Biogazdaság,
Alternatív energia
Vállalkozói
források,
klaszterek és
Helyi távegyüttműködési
munkahelyek,
rendszerek a
Stb.
mezőgazdasági
tevékenységben,
Erdősítési
program,
Távmunka
program,
Stb.

Információs
írásbeliség
kiszélesítése,
Információs és
kommunikációs
eszközök
alkalmazása,
Felkészítés a
távmunkára,
Térségi távoktatatás
és képzési rendszer,
Hagyományok
portája Digitálos

iskola
Helyi tudások
beépítése a
kistérségi oktatásba
(digitális tananyag)
Stb.

A stratégiai terv célrendszerének megfogalmazása után most már
összefoglalható e tanulmány fő üzenete:

Az intelligens sárvízi kistérség küldetése:
A Fejér megyei sárvízi kistérség 2003 és 2010 között egyszerre
váljon négy tartalom - hagyományalapú, természet- és
környezetbarát, tudásközpontú, intelligens közigazgatású és
munkamegosztású kistérség – együttes megvalósításának
funkcionális szerveződésévé és működési mintájává.

9. AZ
INTELLIGENS
SÁRVÍZ
STRATÉGIAI PROGRAMJAI

KISTÉRSÉG

A sárvízi intelligens stratégia programelemei:
9. 1. Önkormányzati Program:
Kistérségi feladatmegosztásra épülő funkcionális kistérség
− az együttműködés szervezeti kereteinek megújítása, az eközigazgatás és e-demokrácia kialakítása, egyenrangú települések
intelligens együttműködése −
9. 2. Infrastruktúra-fejlesztési Program:
Intelligens és hozzáférhető kistérség – „Virtuális kistérség”
9. 3. Gazdaságpolitikai Program:
A tudásalapú gazdaság kialakulását előmozdító sokszínű
szolgáltatást nyújtó innovatív gazdasági környezet és technológiai park
megteremtése
− Hálózottságon és partnerségen alapuló gazdasági társulások −
9. 4. Társadalompolitikai Program:
Magas életminőséget biztosító, vonzó intelligens vidéki környezet,
intelligens civil társadalom, természeti környezet megőrzése és
rekonstrukciója
− Ökológiai szemléletet tükröző intelligens házak és lakások
világa −
9. 5. Oktatási Program:
Felkészülés a tudásalapú társadalomra
− Digitális képzettség általánossá tétele, „digitális iskola”, egész
életen át tartó tanulás feltételrendszere −
9. 6. Kulturális Program:

Hagyományalapú és új tudásokat közvetítő kistérség
− Kistérségi tudásbázis, e-Content program −
A programcsoportok címeinek megnevezése után a hat stratégiai
programelemet egyenként és tételesen vizsgáljuk meg és dolgozzuk ki. Kezdjük
mindjárt az elsővel, ami egyben az egyik prioritás is.

9.1.Önkormányzati Program
Kistérségi feladatmegosztásra épülő funkcionális kistérség
− az együttműködés szervezeti kereteinek megújítása, az eközigazgatás és e-demokrácia kialakítása, egyenrangú
települések intelligens együttműködése
A program stratégiai célja: Szolgáltató önkormányzat, az e-közigazgatás és a
részvételi demokrácia egységes megteremtése a Sárvíz kistérségben. A modern
informatikai megoldásokon alapuló, költség-hatékony belső és külső munkavégzés
érdekében az önkormányzati ügyvitel elektronizálása, avagy a szolgáltató
önkormányzatok kialakítása. – A nyilvánosság feltételrendszerének bővítése, a
lakosság és civil szervezeteinek aktív bevonása az információs társadalom
fejlesztésének folyamatába.
A program speciális célja: A közép- és hosszú távú fejlesztési program
megvalósítása, a kapcsolódó projektek elkészítése és menedzselése, valamint a
külső és belső (pénzügyi, humán és infrastrukturális) erőforrások és a forrás
addícionálás hatékony felhasználása érdekében a kistérségi együttműködés
szorosabb szervezeti kereteinek kialakítása. − A Sárvíz kistérség
önkormányzatainak adottságait és lehetőségeit figyelembe véve, a funkcionalitás
elvének megfelelő, belső, kistérségi munkamegosztásra épülő költség-hatékony
közigazgatási rendszer kialakítása. – A Sárvíz kistérség belső társadalmi
kohéziójának erősítése a nyilvánosság eszközeivel.
Indoklás
Az e-Magyarország stratégiai programjának egyik legfontosabb központi
célkitűzése az elektronikus kormányzás és közigazgatás, a szolgáltató állam
létrehozása. Jelentősége nem csak az uniós csatlakozás szempontjából fontos, de a
hazai információs társadalom megvalósításának is egyik mérföldköve, mert a
regionális, megyei és települési infokommunikációs rendszer fejlődésének motorja:
- Felgyorsítja a második generációs (interaktív) információs technológiára
való áttérést,
- Felerősíti az Internet használat terjedését (nevezetesen azt, hogy a
világhálót ne csupán az információkhoz való hozzáférésre, hanem új
információk létrehozására és munkavégzésre is használják).

- A közigazgatási szervek, intézmények munkáját hatékonyabbá és
átláthatóbbá teszi, erősíti a hivatalok szolgáltató, kiszolgáló jellegét s ez által
a munka ügyfélközpontúvá válik,
- Új irányítási és vezetési stílus és új munkamódszerek kialakítására
ösztönöz,
- Kiszélesíti a demokráciát, a közügyekben való részvételre serkent,
- Előmozdítja az informatikai ismeretek képzését a köz- és magánszférában,
- Felgyorsítja a központi adatbázisok elkészítését és elérhetőségét.
- Az e-kormányzás megteremtésével központi kérdéssé válik az információs
rendszerek a biztonságának megoldása (smart-kártya – digitális azonosító
rendszer, elektronikus aláírás).
Magyarország az információs társadalom fejlesztése területén komoly lépéseket tett
az elmúlt két években. Nem csupán a jogi környezet kialakítása kezdődött el, de
megszületett az e-kormányzás első lépésének tekinthető a kormányzati portál is.
2003-ban várható a kormányzati, közigazgatási tevékenységet jelentő egységes
technológiai háttér megteremtése, és az elektronikus közbeszerzés rendszerének
kiépítése.
Az interaktivitás megteremtésével lehetővé válik a lakosság közvetlen
részvétele a „városépítő” és a kistérség életét, fejlődését alakító munkában. Az
önkormányzatok és a lakosság együttműködése elemi feltétele az intelligens
települések létrehozásának. Ezért az önkormányzati célkitűzések megvalósítása
érdekében a jövőben kiemelten kezelendő területek:
- az önkormányzati ügyvitel elektronizálása és az e- közigazgatás
- szolgáltató önkormányzat: lakossági ügyintézés hálózaton keresztül
- üzleti szféra működését segítő hatékony hatósági és engedélyezési rendszer
működtetése a hálózaton,
- e-demokrácia
- térségi együttműködések erősítése
Az információs kor szükségképpen és politikai akarat nélkül is megteremti az
e-demokrácia esélyét. Ennek alapvető oka, hogy az infokommunikációs hálózatok
közvetlen, gyors és állandó kapcsolatot teremtenek polgárok és képviselőik,
polgárok és döntést hozók között. Az elektronikus demokrácia tehát önmagában
nem politikai reform, hanem a technológiai fejlődés hozta műszaki, informatikai
lehetőség. Csak a második lépés függ a demokrácia intézmény rendszerének
tudatos fejlesztésétől, hiszen minden államban az országgyűlés dönti el, hogy ezt a
technológiai lehetőséget mikor és hogyan használja ki a politikai rendszer
működésének továbbfejlesztésére. Mint láttuk, az Európai Unió már döntött
amellett, hogy a tagállamok gyors ütemben áttérnek a digitális kormányzásra vagy
az e-közigazgatásra. Ez nem csak azt jelenti, hogy a papíralapú ügyintézést felváltja

az elektronikus ügyintézés, hanem azt is, hogy az eEurope program egyik kiemelt
eleme az e-kormányzás, az e-közigazgatás bevezetése. Ha ez megvalósul a
tagállamokban vagy Magyarországon, akkor egyúttal beléptünk az e-demokrácia
korszakába is.
Nézzük meg tehát összefoglalóan, hogy a gyakorlatban mit jelent az eközigazgatás? Négy „oldal” új tartalmú és új típusú önkormányzati és
közigazgatási együttműködését. Az információs korban a (1) helyi társadalom, a
(2) nemzeti s regionális állam, a (3) helyi önkormányzat és közigazgatás, és a
szükséges (4) helyi tudásközpontok elektronikus kapun (portálon, e-piacteren) való
kommunikációja és közösségi működése.
Az e-.közigazgatás célja: a civil társadalmi e-kapu, az önkormányzatiközigazgatási e-kapu, a kormányzati és regionális e-kapu, s a közigazgatási tudás
e-kapu
összenyitása. Az e-közigazgatás tehát feltételezi a helyi intelligens társadalom
erősödését és az új tudások, technológiák közigazgatási alkalmazását.
Az közigazgatási új tartalom nem egyéb, mint például a résztvevő
állampolgárok körének szélesítése és intézményesítése vagy a mainál sokkal
gyorsabb, egyszerűbb, profibb közigazgatási (természetesen elektronikus)
ügyintézés. Az új típusú közigazgatás pedig nem más, mint egy internetes
gyűjtőportálon való intenzív együttműködése helyi társadalomnak és helyi
önkormányzatnak, helyi önkormányzatnak és állami (sőt európai) kormányzásnak,
helyi államnak és helyi társadalomnak a döntésekhez és cselekvésekhez szükséges
minden tudással és végül az önkormányzati testületek és polgármesteri hivatalok
belső működésének folyamatos modernizálása.
A szolgáltató állam és e-állam feltétele, hogy a szolgáltatásokat az
állampolgár elérje, s a szolgáltatásokat bárhol igénybe vehesse. A hagyományos
állam szolgáltatásait azonban ma gyakran csak nehezen, körülményesen és drágán
lehet megszerezni. Ezért szolgáltató állam csak az e-közigazgatást bevezető
digitális állam lehet, ahol a szolgáltatások egyrészt jelentősen bővülnek, másrészt
elektronikusan közvetlenül elérhetők, harmadrészt az ügyek sokkal gyorsabban és
hatékonyabban elintézhetők. Okkal és joggal vethetik fel persze sokan, hogy az eközigazgatás bevezetésének feltétele a magyar (valóban gyors és szélessávú)
információs-kommunikációs infrastruktúra kiépítése, a vezetékes és mobil
internetezés sokkal szélesebb körű elterjesztése, a közösségi (messze nem csak
teleházi) és intézményi hozzáférési pontok dinamikus terjesztése vagy az országos
és helyi közigazgatási tartalomszolgáltatások megindítása és állandó bővítése. Csak
azt ne higgye senki, hogy előbb van például az internetes hálózat, mint az e-

közigazgatás elterjesztése; az infrastruktúra építés finanszírozásának is eleve
feltétele az e-közigazgatási vagy az e-oktatási igénybevétel. A párhuzamos
folyamatok, kikényszerítések, fejlesztések hozhatják meg a várt sikert.
Az e-közigazgatás a legkisebb településen is változatlanul egy olyan
nyilvános társadalmi játszma és vállalkozás lesz, amelyben a polgárok és érdekeik
kifejezésére szervezett csoportjaik valóságosan és elektronikusan együttműködnek
az általuk választott önkormányzati képviselőkkel és a helyi közigazgatással, s az
e-együttműködésből született közös döntéseket végrehajtják. Ha a digitális
önkormányzás, a helyi e-közigazgatás – a törvényi szabályozás ellenére és mellett
is – sokáig marad bonyolult személyes és csoportos alkuk, ideiglenes vagy tartós
megegyezések, jogos vagy jogtalan vélekedések végtelen sorozata, akkor a helyi
stratégiák, a helyi rendeletek, a helyi döntések, a helyi támogatások szükségképpen
hosszú ideig erősen ki lesznek téve a korlátozott lokális érdekeknek és
felfogásoknak. Ez a kiszolgáltatottságot azonban részben csökkenti a közigazgatás
elektronikus módja, az Internet teremtette helyi nyilvánosság és átláthatóság. A
még jobb megoldást talán majd egy következő (vagy második) e-közigazgatási
reform hozhatja, ami a mesterséges intelligencia állami és közigazgatási
alkalmazása lesz. Akkor a mesterséges intelligencia számos döntés-előkészítést,
döntéshozást és döntésvégrehajtást átvesz majd a helyi képviselőktől és a helyi
apparátusoktól.
Az elektronikus közigazgatás és kormányzás megteremtése nem önmagáért
való program. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy megvalósulása dinamizáló hatással
van az információs technológia elterjedésére, az információs közműrendszer
kiépítettségére, de különösen nagy lökést adhat a társadalmi befogadás és
alkalmazások mértékének növekedésére. Ezért a Sárvíz kistérség számára azt kell
javasolnunk, hogy az információs társadalom fejlesztésének stratégiájában az eközigazgatás megteremtése álljon a középpontban.
A fenti fejlesztési program megvalósulása, miként a kistérség gazdasági
életének fellendítése és a kistérségi kohézió megteremtése olyan nagy volumenű és
több ciklusra szóló feladat, amely nem nélkülözheti a kistérségi együttműködés
hosszú távú garanciáinak megteremtését.
Mint arra a helyzetelemzésben már rámutattunk, a Sárvíz kistérségi
együttműködést az elmúlt évtizedben a laza szövetkezési forma jellemezte.
Tekintettel azonban az elkövetkező évek, évtized fejlesztéseinek súlyára,
volumenére, és arra a tényre, hogy az Európai Unió költségvetése – következés
képen a fejlesztésekre fordítható források tervezése – hét évre szól, tehát időben
meghaladja a hazai négy éves választási (és tervezési) ciklust, szükségesnek látszik
a kistérségi fejlesztések megvalósulásának érdekében a stratégiai szövetség

megszilárdítása. Csak az együttműködés szilárd szervezeti hátterének és a
fejlesztési források megszerzéséhez szükséges közös pénzalap megteremtése
jelenthet garanciát arra, hogy a kistréségi stratégiai program valóban
megvalósuljon. A végrehajtás, a források felhasználása és a kapcsolódó
kompetenciák ellenőrizhetősége, átláthatósága valamint a felelősségvállalással
együtt járó projektmenedzsment kialakítása nem csupán a kistérségi társulás elemi
érdeke, hanem az uniós előírások követelménye is.
A kistérségi Társulási Tanács határozatait végrehajtó háttérszervezet
létrehozását indokolja az integrált vidékfejlesztés megvalósításának koncepciója is.
Az infrastruktúra, a fenntartható fejlődés és környezet, a multifunkcionális
mezőgazdaság kialakítása, a digitális vidék és a helyi jóléti rendszerek kialakítása
nem nélkülözheti a fejlesztések végrehajtása során sem az átfogó, integrált
szemléletmódot. A kistérségi háttérszervezet rendszerének létrehozása
nagymértékben elősegíti az együttműködés demokratizálódását, a lakosság és a
civil szervezetekkel való együttműködést, bekapcsolását a projektekbe, a helyi
kezdeményezések segítését és tevékenységeik koordinációját, a hálózati
kapcsolódások kiépülését, anélkül, hogy a szervezetet létrehozó önkormányzatok
(tulajdonosi) jogai sérülnének.

Javasolt programok
9.1.1.Sárvíz Kistérség Területfejlesztési
létrehozása program

Közhasznú

Társaság

A program célja: a Területfejlesztési Tanács által elfogadott területi érdek
érvényesítése a több szálon futó, de azonos irányba mutató fejlesztések
koordinálása, menedzselése, ha kell anyagi támogatások, befektetők és pályázati
források felkutatása, a közös pénzalap megteremtése és célorientált működtetése.
Az Európai Bizottság a vidékfejlesztésre vonatkozó új keretszabályozása, az
Agenda 2000, mint arról már korábban említést tettünk, előírja a stratégiai program
kialakításáért és megvalósításáért felelős akciócsoportok létrehozását és azok
számítógépes adatbázisának kialakítását (ld. LEADER program). A rendszer
kialakításához pénzforrások is rendelkezésre állnak. Miután a program kritériumait
nem statisztikai kistérségekre, hanem a megvalósuló fejlesztésekben érintett
lakosság számához igazították (10-100. 000 lakos), a Sárvíz kistérség közös
intézményének kialakításához a LEADER jó támogatási lehetőségnek ígérkezik.

Javaslatunk szerint – a Szász Péter és Fejes István által már korábban
javasolt59 Sárvíz Térségfejlesztő Kht. lényegében az Agenda 2000-ben vázolt
akciócsoport szerepét tölti be, amelyben az önkormányzatok – a Társulási Tanácsot
alkotó települési önkormányzatok mindenkori vezetői és delegáltjai – gyakorolják a
tulajdonosi jogokat.
A Közhasznú Társaság feladatai közé tartoznak:
- A Társulási Tanács által kialakított stratégiai koncepció részletes
kidolgozása, a szakmai kérdések és feltételek mentén történő projektek
kialakítása és a Társulási Tanács elé terjesztése;
- A kht. felelős a stratégiai program megvalósításáért: források
felkutatása, pályázati információk megszerzése, pályázatírás; a
megvalósításhoz szükséges napi feladatok és koordinációs
tevékenység ellátása;
- Operatív tevékenység: a projektek menedzselése;
- A projektek kommunikációja a kistérségen belül és kívül;
kapcsolatrendszer kiépítése a civil szervezetekkel; ebbe a munkába be
kell vonni a Sárvíz Térségfejlesztő Egyesületet - Megfontolandó a
program megvalósításának összekapcsolása a 4.2 „Tematikus
csoportok létrehozása a kistérségi civil szervezetek összefogásával”
alprogrammal.
- A számítógépes adatbázis létrehozása, és a tapasztalatok közzététele.
A
feladat
ellátását
fontos
lenne
összekapcsolni
az
Infrastruktúrafejlesztés program „Kistérségi teleház alprogramjával”
(4.1.) valamint a „Kistérségi virtuális tudásház” (4.2.) alprogramjával.
Ez esetben a kistérségi információs csomópontok szervezője és
működtetője is a kht.
- Kistérségi marketing tevékenység;
- A közhasznú társasági forma nagy előnye, hogy gazdasági
tevékenységet is folytathat, s ez miközben lehetővé teszi a kistérség
vállalkozásait segítő intézményi háttér kiépítését, a társaságot bevételi
forrásokhoz is juttatja. Ugyanakkor a térség vállalkozói számára
nyújtott szolgáltatások árainak kialakításánál lehetőség nyílik a
kistérségi gazdaságpolitikai szempontok érvényesítésére is. – Ezen a
ponton a társaság létrehozása összekapcsolható a Gazdasági program
keretében megfogalmazott javasolt több javaslatunkkal: Vállalkozási
feltételeket és egyedi innovatív kezdeményezéseket javító, támogató
alprogram: információs szolgáltató központ létrehozása (1.2.), eInkubátorház alprogram (1.3.); A helyi gazdaság szereplőinek
59

i.m. vitaanyag 2001. február 12.

infokommunikációs szolgáltatások befogadását ösztönző program (3.);
mezőgazdasági vállalkozások működését segítő program (4.) stb.
A Sárvíz Térségfejlesztő Kht. működését és gazdálkodását a törvényi
előírásoknak megfelelő saját SzMSz szabályozza. A különböző feladatok ellátására
a későbbiekben lehetőség nyílik a térségfejlesztő munka és a gazdasági
tevékenységek szétválasztására (ld. Szász – Fejes javaslatban: Sárvíz
Térségfejlesztő Iroda, Inkubátorház), esetleg kisebb szolgáltató egységek,
vállalkozások létrehozására.

40. Ábra: Sárvíz kistérség együttműködési modellje
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9.1.2.Elektronikus közigazgatás rendszerének kialakítása program
A program célja: helyi szinten elősegíteni a kiegyensúlyozott és érdemi lakossági
kapcsolatoknak, feladat- és hatásköröknek a korszerű megoldását, mellyel a
kistérség önkormányzatai szembesülnek.
A program speciális célja: A közigazgatás modernizációja rendkívül összetett és
bonyolult folyamat, amely az egyes települési önkormányzatok lehetőségeit és
erejét meghaladja. Ezért a Sárvíz kistérség áttérését az elektronikus közigazgatásra
célszerű a társult községek közötti feladatok elosztásában megvalósítani, annak
érdekében, hogy a rendszer és az igazgatási munka a lehető leghatékonyabban és a
leggazdaságosabban működjön.
Indoklás
Az EU csatlakozási előkészületekkel összhangban, az elkövetkező évek
során jelentős változásokra kerül sor a meglévő helyi önkormányzati és igazgatási
rendszerek modernizációjában. Az elvégzendő korszerűsítés az önkormányzati
munka átláthatóságát, hatékonyságát, a közérdekű és digitális információk
hozzáférhetőségét, az állampolgári tájékoztatást, az ügyintézés informatikai
támogatását egyszerre érintik.
Miután az önkormányzatok a jellemzően kötött szabályozási és saját
jogalkotási rendben dolgoznak, a fejlesztésekhez mindenek előtt a fő szakmai
irányokat, követelményeket kell meghatározni, mert csak ezek figyelembe vételével
lehet a konkrét alkalmazásokat (projekteket) megtervezni. Az alkalmazások
megvalósulása lépésről léprésre, a telepítés nagyságától, befogadóképességétől
függően történik. A fejlesztési iránya az önkormányzatoknál is papírnélküli
közigazgatás rendszerének fokozatos kialakítása, amely a közszereplők
feladatainak elvégzéséhez szükséges elektronikus, digitalizált kommunikációt
jelenti. Ez több cselekvési irányban valósulhat meg:
1) A városi, községi polgármesteri hivatalok az adatok, információk
elektronikus kezelésével látják el a feladataikat. A szervezeten belüli
feladatok hatékony elvégzése szorosan összefügg az irodaautomatizálással, a
különböző munka folyamatvezérlő rendszerekkel. Elérendő cél, hogy a
korszerű ügyvitelben az ügyiratok elektronikus formában közlekedjenek és
nyomon követhetők legyenek. A jól és eredményesen működő hivatalhoz ma
már egységes adatbázisokat, összefüggő integrált rendszereket kell kiépíteni.
2) A közszolgáltatást biztosító intézményrendszer: egy-egy közigazgatási
feladat ellátása sok esetben több intézményt is érinthet. Az intézmények és az
irányító képviselőtestület, polgármesteri hivatal belső (Intranet) és külső

(Internet) hálózatra épülése esetén a feladatok elvégzése hatékonyabbá,
átláthatóvá tehető. A rendszer kiépítése feltételezi a jogosultsági kérdések
tisztázását.
3) Az ügyfelekkel kialakított korszerű információ kapcsolatépítés. Korunk
technikai eszközeinek segítségével az állampolgár és a helyi közigazgatás
kapcsolata teljesen új alapokra helyeződik. (E folyamat a községek
mértékadó polgárainál is elkezdődik.) Az új alkalmazások által az
állampolgár hozzáférhet az őt érintő adatokhoz, ügyeinek elintézéséhez nem
kell felkeresni a hivatalt, az intézményt.

Gazdálkodási
Gazdálkodási
információs rendszer

Elektronikus
intézmény
irányítás

Kistérségi
információs
kapcsolatok
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portálok.
települési

Információs
szervezeti
rendszer
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e-Demokrácia,
e-társadalom

Alap
nyilvántartások
rendszere

Szolgáltató
ömkormányzat

e-Okmányiroda
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kistérségi e-közigazgatás információs rendszerének struktúrája

A gyakorlati célok megvalósításának legfontosabb eszköze a
döntéshozókhoz kapcsolódó korszerű információs és kommunikációs rendszer
(intranet, extranet) kialakítása, illetve korszerűsítése és működtetése. A rendszer
felöleli:
- A testületi munka korszerűsítését, a döntés-előkészítést, a döntéshozatalt és
a fentiek nyilvántartását, ezáltal a hozott döntések ellenőrizhetőségét,
(monitoringoztatását), a végrehajtás értékelhetőségét, a beszámoltathatóság
megkönnyítését.
- A testületek munkáját segítő hivatali működés infokommunikációs
fejlesztését, ezen belül a szükséges alkalmazások kifejlesztését. (Pl. ügyvitel,
vezetői döntésfigyelés, rendezvényszervezés, figyelés.)
- A lakossági tájékoztatást, kapcsolattartást szolgáló rendszerek fokozatos
kifejlesztését. A sajátos, közvetlen demokráciát elősegítő infokommunikációs megoldások működtetését (pl. fontos döntések előtt
elektronikus úton történő közvéleménykutatást, az egyes rétegekkel,
csoportokkal folytatandó viták lefolytatását a hálózaton keresztül).
9.1.2.1.Összehangolt kistérségi e-közigazgatás fejlesztési alprogram (avagy a
kistérségi e-közigazgatás létrehozása)
Az alprogram célja: a kistérség önkormányzati testületei egy éven belül
készítsék el saját e-közigazgatási stratégiai programjaikat, jelöljék meg
megvalósítani kívánó projektjeiket. Ezek figyelembevételével határozzák meg a
közös kistérségi fejlesztési feladatokat és azok fejlesztési ütemét, sorrendjét.
A térségi információs társadalom kialakításának egyik kiemelkedő szerkezeti
formáját a kistérség biztosítja. A kistérségi igazgatás teremtheti meg a közigazgatás
– döntően társuláson működtetett – alapellátás komplexitását és az ehhez
kapcsolódó területfejlesztést. A két ellátási fő irány – települési és kistérségi információs hátterének megteremtése tudatos tervező munkát igényel.
E programozó, tervező, szervező tevékenység és a működtetés az
elektronikus közigazgatási rendszeren belül önálló tervezést és együttműködésre
épülő szervezést igényel.
Ahhoz, hogy a papírnélküli, elektronikus közigazgatás hatékonyan
működjön, az első és legfontosabb szempont a megfelelő infrastruktúra
kiépítettsége. Ennek egyik legfőbb eleme a helyi szélessávú infokommunikációs
csatornák megléte, amelyek lehetőséget nyújtanak az adatok áramlására. Ma már
az intranet (belső rendszer), Internet (világháló) térhódításával elérhető, hogy nem

szükséges közvetlen postai vonalakat működtetni, pl. az intézmények között. Látni
kell, hogy a rendelkezésre álló infrastrukturális alap ma még nem, teszi minden
településen és minden szervezetnél lehetővé az integrált szolgáltatások biztosítását.
A fejlesztés során át kell tekinteni az infrastrukturális adósságokat, a telefon
kapcsolattól az Internet összeköttetésen át a helyi kábel hálózatig. Szükséges
megvizsgálni a számítógép állományt, a szoftverek korszerűsítését, hisz ezek
biztosítják az alapot a többi eszköz alkalmazás használatához.

Önkormányzati
honlapok
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9.1.2.2.Információs alapellátás meghatározása alprogram
Az alprogram célja: annak meghatározása, hogy melyek azok az információs
formák és adattartalmak, amelyek az információs alapellátásba tartoznak. Ide
kapcsolódó feladat az adatok biztonságának és védelmének meghatározása.
Kistérségi szinten az alapellátások meghatározásában eldöntendő kérdés, hogy
milyen nyilvános szolgáltatásokat és milyen információs formában kívánnak az
önkormányzatok bevezetni, azt milyen ütemben vezetik be, és a megvalósításban
milyen feladatmegosztást kívánnak kialakítani.
Az alapellátás meghatározásában követelmény, hogy a helyi közhatalom
nyilvános szolgáltatásai legyenek szélesen hozzáférhetőek, megfelelő jogi
biztonságot és jog előtti valódi egyenlőséget nyújtsanak. Eldöntendő kérdések:
1. Az elektronikus adatcsere szabályozása: elektronikus okmányok,
dokumentumok sértetlensége, titkosítása, hitelesítése, letagadhatatlansága. −
A papírnélküli közigazgatás megköveteli az adatok megfelelő titkosításának
módját, hiszen a hivatali munka során többnyire olyan információk
közlekednek, melyek illetéktelen kezekbe kerülve visszaélésre nyújtanak
lehetőséget. Ezért szükséges a titkosítás hatékony, feltörésmentes biztosítása.
Ugyancsak alap kritérium, hogy az üzenetek (információk) feladói pontosan
azonosíthatók, nem letagadhatók legyenek.
2. A digitális aláírás: a hitelesítés intézményi kereteinek és felügyeletének
kialakítása. − Az elektronikus aláírás a közhivatali munka során a szereplők
azonosítását szolgálja. Ennek hiányában a papírnélküli közigazgatás el sem
képzelhető. A digitális adatok hitelesítésére szolgál a kódsorozat, amely
lehetővé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni
tudja az üzenetet küldő személy azonosságát, és az üzenet sértetlenségét. A
digitális aláírás garanciális működését egy un. Hitelesítő Központ biztosítja.
A helyi önkormányzatokon belül szükséges egy megbízott köztisztviselő
kijelölése, aki a jegyzőn kívül ismeri és használni tudja az alkalmazást.
3. Védelem az on-line csalások ellen: megfelelő biztonságtechnikai rendszer
kiépítése.

Az állampolgároknak nyújtandó 12 alapszolgáltatás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jövedelemadó (nyilatkozat, bevallás)
Személyi okmányok (útlevél, gépjármű
jogosítvány,
Lakcímváltoztatás
Gépjármű nyilvántartás,
Építési engedélyek
Hatósági bizonyítványok kérése-kiadása

Társadalombiztosítási ügyek
Egészségügyi és szociális szolgáltatások,
segélyek
9. Rendőrségi bejelentések,
10. Munkaügyi irodák álláskereső szolgáltatásai
11. Tanulás, képzési információk
12. Közkönyvtárak (katalógus, kereső)

7.
8.
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9.1.2.3.Internetes kistérségi Internetes Portál és honlap fejlesztési alprogram
Az alprogram célja: a települések önkormányzati honlapjainak létrehozása,
annak érdekében, hogy átlátható és könnyen kezelhető infokommunikációs
infrastruktúra - alkalmazási csomag - jöjjön létre, amely csatlakoztatható a megyei
és nemzeti elektronikus kormányzati rendszerhez.
A közigazgatás szolgáltató jellegének fejlesztését a világháló (Internet)
sokirányú használata szolgálja. A kormány kiemelt feladatának tekinti ezt a
fejlesztési irányt, s forrásokat biztosít e témakör egy-egy alkalmazása támogatására.
Az Internetes célkitűzés megvalósításának első üteme rövid, illetve középtávra
tervezhető.
A Sárvíz kistérség települései hozzák létre saját kistérségi portáljukat, ezen
belül pedig települési honlapjaikat. A települési portál működésének
munkaszervezetét már az első ütemben biztosítani kell a leggazdaságosabb és a
legbiztonságosabb módon (pl. kapcsolni egy intézményhez könyvtár, iskola, illetve
a létrehozandó infokommunikációs központhoz, amely a kistérségi portál
munkaszervezete is lehetne (Sárvíz Területfejlesztési Kht.)
A Sárvíz kistérség minden települési önkormányzata rendelkezzen
munkavégzésre is alkalmas honlappal. Ezek az alkalmazások biztosítják a belső
szakmai információáramlást a hivatalokon belül és a kistérség önkormányzati
hivatalai között, illetve megteremtik a polgárok, ügyfelek, érdeklődők számára az
információszerzés, és a közös szakmai munka lehetőségét is.
Az Interneten létre kell hozni azt a kaput, mely az állampolgárok részére
tájékoztatást nyújt az önkormányzat szervezetéről, a közigazgatási eljárásokról és a
nyilvános adatbázisokról.

A honlapokon belül, az önkormányzati feladatot megvalósító intézmény,
mint funkcionális egység, rendelkezzen önálló web oldallal, biztosítva azok
folyamatos karbantartását.
Minden közérdeklődésre számot tartó közéleti esemény, valamint
önkormányzati, közigazgatási rendelet kerüljön digitálisan a hálózatra és legyen
elérhető az állampolgári kapun keresztül. Az adatbázisokból a közérdekű adatok
nyilvánosan és ingyenesen (kivételes esetben megfizethető áron) legyenek
elérhetők.
A lakosságot tájékoztató rendszerek, mellé el kell helyezni az interaktív,
párbeszédes rendszereket. Első lépésként el kell érni, hogy a polgárok, a
vállalkozások, és más érintett csoportok számára a meghatározott rendszerességgel
szolgáltatandó adatok, valamint az adatgyűjtő formanyomtatványok elektronikusan
letölthetővé váljanak, s ez által elektronikus úton szerveződjön a kistérségi
adatgyűjtés.
9.1.2.4.A kistérségi polgármesteri hivatalok elektronikus ügyviteli rendszere
alprogram
Az alprogram célja: a polgármesteri hivatalok korszerű, hatékony
munkafeltételeinek biztosítása, az iratkezelés, ügyintézés gyorsabbá, pontosabbá,
szakszerűbbé tétele, a vezetői kontroll hatékonyságának növelése, az
adminisztráció csökkentése, egyszerűsítése.
Az irodaautomatizálás nem más, mint a „manuális” irodai tevékenységek
(adatbevitel, adatfeldolgozás, adattárolás, adminisztrációs munkafolyamatok, stb.)
kiváltása
és/vagy
hatékonyságának,
gazdaságosságának,
sebességének,
rugalmasságának és megbízhatóságának növelése a különböző korszerű technikai
eszközök és rendszerek, valamint információ-feldolgozási módszerek aktív
alkalmazásával.
Az önkormányzati hivatalok szervezeteire a kötött hivatali ügymenet a
jellemző. Ezért egy munkafolyamatokat támogató informatikai rendszerrel könnyen
erősíthető a hatékonyabb munkavégzés. Ugyanis akár papíron, akár elektronikus
hordozón tárolják az iratokat, feldolgozásuk menete lényegében megegyezik.
Minden beérkező dokumentum elindít egy munkafolyamatot. Akár hosszú, akár
egyszerű a folyamat, megvannak a maga lépései. A tapasztalatok szerint ott ahol
nem alakítanak ki korszerű ügyviteli rendszereket, ezért folyamat nem csak
áttekinthetetlen, hanem megbízhatatlan is.
Elektronikus dokumentumkezelési megoldásokra mindenekelőtt olyan
helyeken - többek között a polgármesteri hivatalnál - (pl. állam- és adóigazgatási

szerveknél, vámigazgatásban, önkormányzatoknál, pénzintézeteknél) van szükség,
ahol az irodai feladatok tipizálhatóak. Általában törvényi vagy belső szabályozás
írja le a használatos dokumentumok formáit, fajtáit.
Az önkormányzati igazgatásban a felhalmozódó nagy mennyiségű anyag
rendkívüli érték. A tudás alapú társadalom, más néven információs társadalom felé
haladva az említett adatok értéke rohamosan nő. Nem mindegy, hogyan
gazdálkodunk ezzel az erőforrással, miként gondoskodunk arról, hogy az adatok
eljuthassanak mindenhová, ahol azokat hasznosíthatják, mennyire törekszünk a
minőségre és a naprakészségre. Megoldás korszerű, elektronikus ügyviteli rendszer
működtetése.
A tartalomszolgáltatás az állampolgárok, külső szervezetek vállalatok felé
nagyon fontos része az a papírnélküli közigazgatásnak. A tartalomszolgáltatásban
ma még jelentős lemaradások tapasztalhatók. A fő probléma abból fakad, hogy az
önkormányzat egyes szervei, szervezetei külön-külön fejlesztik szolgáltatásaikat,
anélkül, hogy valamiféle koordinációt lehetne érzékelni. Nem, vagy nem kellő
hatékonysággal működnek elektronikus döntés előkészítő testületi, vezetői munkát
támogató alkalmazások. E hibák kiküszöbölése és a Sárvíz kistérség területi
egységének érdekében elérendő cél, hogy a kistérség minden hivatalában azonos
ügyviteli menet valósuljon meg.
Az ügyiratkezelés alapja a megbízható információszerzésnek is, ezért
kiépítésénél figyelembe kell venni a szigorúan vett szakmai szempontokat. Az
ügyirat kezelés hatékonysága érdekében elektronikus útra kell terelni:
- az ügyviteli tevékenységeket (iratkészítés, iratkezelés, iratkézbesítés,
irattárolás),
az ügyviteli folyamat egyes mozzanatainak (irattári tételszámmal ellátás,
expediálás, irattározás, irat kölcsönzése irattárból, selejtezés, archiválás, levéltárba
adás, stb.) teljes körű számítógépes támogatása.
9.1.2.5.A digitális ügyfélszolgálati alkalmazások alprogram
Az alprogram célja: a szolgáltató közigazgatás, az „egyablakos” ügyintézés
lehetőségének megteremtése.
A polgárbarát ügyintézés a lakosság által talán legfontosabbnak ítélt és
leggyorsabban megvalósítható formája az elektronikus közigazgatásnak. A
megvalósítandó rendszer működtetése kapcsán az ügyfelek egyrészt felkészülve
jelentkeznek a szervezeteknél, hivataloknál, másrészt megfelelő interaktív
(kölcsönös kapcsolatot biztosító) megoldások esetén az ügyintézés egy része

elektronikus útra terelődik, jelentősen javítva az önkormányzat szerveinek
működését, és a hivatalok közötti együttműködés hatásfokát.
Az „egyablakos” rendszer alatt azt az ügyviteli eljárási rendet értjük, mely az
állampolgár számára biztosítja, hogy több közigazgatási szervezetet, vagy
szervezeti egységet érintő ügyeinek intézése egyetlen helyen keresztül, egyszeri
kezdeményezéssel történhessen. A szervezeti megoldások és információs
rendszerek hozzák létre az ügyintézés teljes folyamatában résztvevő adatbázisokat
úgy, hogy azok az „egyablakos” eljárási rend szerint összekapcsolhatók legyenek.
Az ügyfélszolgálati rendszer kialakítása, tekintve a még megvalósításra váró
infrastrukturális és rendszerszervező feladatokat, csak több lépcsőben, fokozatosan
történhet meg. A fejlesztés végső célja az ügyintézés teljes digitalizálása.
Az „egyablakos” rendszer bevezetéséhez olyan generális feladatokat kell
megoldani a helyi és központi jogi szabályozás terén, mint
- az „egyablakos” ügyvitel eljárási rendjének kidolgozása,
- adattulajdonosi érdekek tisztázása,
- adatbázisok elvi és fizikai összekapcsolása,
- adatbázisok közötti kommunikációs közeg felépítése,
- a kommunikáció szellemi és technikai feltételeinek megteremtése.
9.1.2.6.Intelligens kártya (chip-kártya) alprogram
Az alprogram célja: az elektronikus közigazgatás bevezetésével
párhuzamosan a biztonságos ügyintézés és adatkezelés érdekében a Sárvíz kistérség
minden lakója rendelkezzen a hozzáférésre feljogosító intelligens kártyával.
Az Európai Unió információs társadalom programjának egyik központi
eleme az intelligens kártyák használatának széleskörű elterjesztése. Az intelligens
kártyák számos lehetőséget kínálnak a jövő társadalma számára: zsebben
hordozhatóságuk,
„univerzális
felhasználhatóságuk,
titkosíthatóságuk
következtében kiváló információs eszközök és rövid időn belül számolni lehet a
közigazgatás területén is elterjedésükkel.
Az intelligens kártyák, olyan eszközök, amelyek saját döntési jogkörrel
rendelkeznek. Az intelligens kártya feldolgozóegysége kizárja az adatok közvetlen
elérhetőségét, az intelligens kártyák alkalmasak egyszerre több, nagy biztonságot
igénylő alkalmazás kiszolgálására is. Ebben az esetben a kártya memóriája úgy
kerül felosztásra, mint ahogyan a számítógépeken tárolásra kerülnek - könyvtárba
rendezve - az adatok.

Miután ugyanaz a kártya több célra is felhasználható, akár adatok
nyilvántartására (mint pl. azonosító okmányok), akár aktív felhasználásra (mint
például fizetés, illetékek bonyolítása), s miután a jól alkalmazhatók a például
személyazonosításra az egészségügyi és szociális ellátásban, célszerű lenne e
kártyák széles körű bevezetése. Az Európai Unió egyes országai például
kísérleteket folytatnak a kártya univerzális személyi okmányként való használatára.
A közigazgatásban azonosításra és hozzáférési jogosultságok kezelésére
célszerű a chip-kártyát alkalmazni (e folyamat elindult 2-3 éven belül szükséges
lesz ennek fogadására felkészülni). Egyetlen kártya segítségével intézhető el
minden, amihez eddig igazolványok, kártyák, bonyolult kódok és jelszavak
kellettek. Az intelligens alkalmazás területei a következők lehetnek:
• Személyazonosító - a személyi igazolvány,
• Jogosítvány, egyéb igazolványok
• Útlevél
•Egészségügyi kártya – nemcsak a „TB” számmal, hanem olyan
egészségügyi adatokkal, amelyekre egy esetleges sürgősségi ellátás esetén
szükség lehet.
• Bankkártya – készpénz-felvételre illetve –befizetésre
• Hitelkártya
• Beléptető kártya – kapukhoz és számítógépekhez egyaránt alkalmazható,
ráadásul a kártya memóriáját ez a funkció nem terheli, mert a felületén elhelyezett
ujjlenyomat segítségével azonosít.
9.1.2.7.Intelligens okmányiroda alprogram
Az alprogram célja: a kistérség elektronikus okmány adatbázisának
létrehozása.
Az intelligens okmányirodák programja része az e-közigazgatási
stratégiának. Amennyiben a kormány elfogadja a digitális aláírás jogszabályát, úgy
minden városnak és körjegyzőségi központú önkormányzatnak fel kell készülnie
arra, hogy ellássa elektronikus úton is az okmánykérelmek és engedélyeztetések
feladatát. Ezért javasoljuk, hogy a Sárvíz kistérségben készüljön el az intelligens
okmány adatbázis, amely minden érintett önkormányzat számára a nagysebességű
interaktív hálózaton keresztül hozzáférhetővé teszi az alapfeladatként
meghatározott ügyintézést és a szükséges okmányokat.
Az adatbázis egyik feladata, hogy lehívható legyen minden szükséges
okmány, másik feladata pedig az, hogy az államigazgatási szervek időszakos és
éves adatszolgáltatási kötelezettségének gyorsabban és költséghatékonyabban

tudjon megfelelni (például akár napi/heti szinten elkészülhet az összefoglaló
jelentés a gépkocsi-átírásokról, lakhelyváltoztatásokról, stb.).
9.1.2.8.Vezetési Információs Rendszer (VIR) alprogram
Az alprogram célja: olyan átfogó működést biztosító számítógépes
információs rendszer létrehozása, amely a konkrét és normatív döntések
megalapozását, a naprakész tájékoztatást szolgáló – a szervezet működéséről,
illetve az azt befolyásoló társadalmi környezetéről szóló – információkhoz,
információhordozókhoz (dokumentumokhoz), adatokhoz történő gyors és egyszerű
hozzáférést biztosít a szervezet valamennyi arra jogosult tisztségviselője,
képviselője (döntéshozója), tisztviselője részére.
- A rendszer adatbázisai – a saját gyűjtésűek és kezelésűek mellett elsősorban a szervezet, valamint külső szervek, adatszolgáltatók rendszereiből
kialakított, másodlagos feldolgozású, egységesen kezelt, a mindenkori felhasználói
igények szerint közvetlenül lekérdezhető információkat, valamint statisztikai
adatokat tartalmazzanak.
- Az egységes felhasználói tematikus menüből legyenek elérhetők azok az
Internet címek alatt lévő adatállományok is, amelyek az önkormányzat munkájához
szükségesek. Munka és költségtakarékossági okokból követelmény, hogy a VIRben kezelt adatokkal, vagy azok meghatározott szűkebb, illetve kiegészített
részével – átszerkesztésük nélkül – adatszolgáltatóként is megjelenhessen az
önkormányzat az Interneten.
Követelmények:
- A felhasználók átlátható eligazodását a különböző típusú és tartalmú
adatbázisok között egységes felületen tematikusan kialakított menürendszer
biztosítsa.
- A VIR adatállománya, (információs bázisa) szolgáltatásai rugalmasan
igazíthatók, modulárisan bővíthetők legyenek a mindenkori igényeknek
megfelelően.
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9.1.2.9.Önkormányzati hivatalok és intézményeik irányítása alprogram
Az alprogram célja: a hivatalok munkájának korszerű
technikájának kialakítása, vezetés új módszereinek meghonosítása.

irányítási

Az elektronikus intézményfejlesztés új típusú irányítási és működési
kondíciókat igényel. A tartalmát érintően az e-intézményi korszerűsítés is
többirányú:
- A belső szakmai munka: oktatás, egészségügy, művelődés,
kommunális stb. feladatok tartalmi ellátását szolgálja,
- Az önkormányzat és az intézmények közötti korszerű információs
kapcsolat megteremtése.
Ezért szükségesnek látszik az intézményi, illetve intézmény-önkormányzat
közötti alkalmazásokat meghatározni.
9.1.2.10.Térinformatikai rendszer alprogram
Az alprogram célja: integrált irányítási hardver és szoftverrendszer
létrehozása a térinformatikai alapokon nyugvó önkormányzati feladatok ellátására
Az e-közigazgatási fejlesztésnek alapvető eleme térinformatikai rendszer
kialakítása. A program megvalósulása esetén az önkormányzati hivatalok olyan
integrált irányítási hardver és szoftverrendszerrel rendelkeznek, mely lefedi a
térinformatikai alapokon nyugvó önkormányzati feladatok és hatáskörök
rendszerét. Az integrált térinformatikai program keretében a települések
önkormányzatai (külön-külön vagy közösen) elkészíttetik a térképészeti adattár és a
kapcsolódó információhalmaz (EU-s normákhoz alkalmazkodó) digitális térképét.
Ezzel elérhető, hogy az önkormányzatok naprakész állapotot tükröző,
nemzetközileg egységes alapú UTM (Universal Transvere Mercator), információs
rendszer birtokában legyenek.
A helyi közigazgatásban a gyakorlati helyzethez kapcsolódó térbeli
információkat biztosító információs rendszereket ma már széles körben
alkalmazzák. Az alkalmazás legismertebb területei:
- a közszolgáltatások tervezése, működtetése,
- az önkormányzatok terveinek bemutatása,
- a környezet-vizsgálat területén,
- építéshatósági igazgatás, különösen annak tájékoztatási része,
- általában a könnyen átlátható lakossági információ biztosítása, stb.

A térinformatika képes a különböző nem informatikai szakmai területek által
használt adatok integrálására. Az adatok egy része a helyre vonatkozik (geometriai
adatok), amelyek hagyományosan térképművek formájában realizálódnak. Az
adatok másik része a természet, a környezet, a gazdasági és társadalmi szféra, az
infrastruktúra jellemzésére szolgál. A települési térinformatika fejlesztésével
összefüggésben különböző specifikus célok is fogalmazhatók:
• a kistérség helyzetismeretének bemutatása;
•a rendelkezésre álló adottságok, az erőforrások hatékony elosztásának
bemutatása;
• a térinformatikához kapcsolódó folyamatok áttekinthetőségének növelése
(rendezési tervek, közművek, természetvédelem, környezetvédelem);
Az önkormányzat rendszeres frissítéssel a megfelelő műszaki követelmények
alapján feldolgozott digitális térképi objektumokhoz kötött információk kezelését
három rendszerben szolgáltatja:
1. A saját, belső térbeli elemzésekhez, tervezésekhez,
2. A lakosságra (és a turistákra) vonatkozó információkhoz alakít ki publikus
hozzáférési jogosultságot.
3. Az önkormányzati, területi földhivatali, területi közmű-üzemeltetői,
rendőrségi, tűzoltói, stb. feladatokat támogató térinformatikai alapú digitális
térképekhez való hozzáférhetőséget teszi lehetővé az illetékes
intézmények/hivatalok számára.
9.1.2.11.Az integrált informatikai rendszer szakmai nyilvántartásai alprogram
Az alprogram célja: a Sárvíz kistérség települési önkormányzati
hivatalainak integrált adatbázis és nyilvántartási rendszer kialakítása.
Ma már az információs technológia és az igazgatás-szervezési megoldások
eljutottak arra a szintre, hogy a különböző adatbázisok, nyilvántartások integrálása
megvalósulhasson. E lehetőséget felhasználva a különböző alkalmazások egyrészt a
hivatali belső munkát – az ügyintézői munkát -, másrészt az ügyintézést, ezen belül
is az állampolgárok felkészítő, szolgáltató tevékenységét segítik elő. A fejlesztési
feladatrészeknél a kistérség önkormányzati hivatalaiban is át kell tekinteni a
legfontosabb adatokat kezelői nyilvántartásokat, informatikai nyelvre fordítva az
alkalmazásokat, mégpedig abból a szempontból, hogy mennyire lehet alkalmassá
tenni őket az elektronikus igazgatás követelményeinek.
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9.1.2.12.Gazdálkodási információs rendszer létrehozása alprogram
Az alprogram célja: összesített gazdálkodási információk rendszerének
kialakítása az önkormányzati faladat- és hatáskörök eredményes, ellenőrizhetőbb
munkája érdekében.
A fejlesztendő, korszerűsítendő rendszer elsődleges célja, hogy az adott
gazdálkodási körülményekhez igazodva támogassa az intézményi, hivatali
gazdálkodást. Követelmények:
- a rendszer képes legyen pontosan és kifinomultan követni a
gazdálkodási folyamatokban, a szervezetek felépítésében, a számviteli
előírásokban a szervezetek-, felhasznált adatok- és az igénybe vett
funkciók mennyiségében történő folyamatos és nagyobb arányú
változásokat,
- hatékonyan támogassa az önkormányzat és szervei éves tervezését, a
napi gazdálkodást, és kötelezettségvállalást.
- rugalmasan alakítható jogosultsági hierarchiával bírjon s ez által
alkalmas legyen minden költségvetési intézményi igényt kielégíteni.
- a rendszer fel legyen készítve a legújabb technológiai alkalmazásokra
és illeszkedjen az uniós elvárásokhoz.
A rendszer kialakításával szemben általános követelmény, többek között:
• A gazdálkodási információk a költségvetési alrendszer szintjén összesítve,
gyorsan és pontosan rendelkezésre álljanak;
• Csökkentse a papírmunkát;
• Minden érintett intézménynél egységes elektronikus formában előállítható
és lehívható gazdálkodási információk;
A rendszer létrehozásával a gazdálkodás végrehajtása korszerűbbé és
átláthatóbbá válik, az önkormányzati és intézményi szintű tervezés egyszerűsödik,
az esetleges jogszabályi változások rugalmasan követhetők; csökken a hivatalokban
és az intézményekben a pénzügyi, számviteli és informatikai szakemberek
létszáma.
A megvalósítás során, tekintettel az informatikai megoldások bő választékára
javasolt a megfelelő szoftver körültekintő kiválasztása és egységes használata
kistérség minden településén.

9.1.2.13.Elektronikus intézményfejlesztési alprogram
Az alprogram célja: Az önkormányzatok gazdálkodási feladatainak
korszerűsítése, az informatikai eszközök széleskörű használata.
E téren a legfontosabb teendők, illetve fejlesztési irányok a következők:
• Az évi költségvetés, ehhez kapcsolódó pénzforgalom nyomon követése, a
beruházások nyilvántartása. A lekérdező funkcióval készíthető
kimutatásoknak hatékony támogatást kell nyújtaniuk a költségvetés
felhasználásáról a beruházások munkáinak költségvetési tervezéséhez, a
finanszírozás ütemezéséhez, felhasználható összegek csoportosításának,
valamint mindezek megvalósulásának követéséhez.
• Az önkormányzati pályázatok nyilvántartása. A pályázatban vállalt
munkák, szerződéses kötelezettségek végrehajtásának hatékony ellenőrzése,
a kapcsolódó számlák és szerződések nyilvántartása, a fizetési ütemezések
nyomon követése, kapcsolódó ingatlanok adatrögzítése mind alapelemei.
• A fenntartási, karbantartási feladatok nyilvántartása. A költségek hosszú
távú tervezését, részletes nyomon követését biztosítja az alapadatok
rendszerezése. Nagyobb feladatok esetében az ingatlanok szöveges és
grafikus adatai állapotleírások, műszaki dokumentációk csatlakozási
lehetőségét biztosítani kell.
• Az ingatlanok (bérlakások) hasznosításának nyilvántartása, ezek költségei
és bevételei, szerződések, számlák csatolása.
• A szerződések és számlák nyilvántartása, a települési intézményeinek
árbevételi és eladási tranzakcióinak nyomon követése, ezek naprakész
nyilvántartása, kimutatások készítése, a kapcsolódó ingatlanok
alapinformációi.

9.1.3.Felkészítés az e-közigazgatásra táv-oktató program
A program célja: a kistérség önkormányzataiban és közintézményeiben dolgozók
felkészítése az elektronikus ügyintézés bevezetésére – közösen a Veszprémi
Egyetemmel, amely kihelyezett tagozatot indíthat Fejér megyében sárvízi kistérségi

központtal. Ha ez esetleg nem jön létre, akkor a másik alternatíva az eközigazgatási távoktatás.
A szakmai képzések hatékony és jól bevált módszere a távoktatás, amelyet
két formában lehet megvalósítani:
• Megyei és regionális szinten elkészített oktatócsomagok eljuttatásával az
érintett hivatalnokokhoz
• Az e-közigazgatásra való felkészítés magas költségeire való tekintettel
célszerű lenne a képzéseket táv-oktatás útján megszervezni, a fenti
módszerek kombinációjával.
Az általános cél lehet, hogy a települések irányítói, testületei és a bizottságok
vezetői példát mutassanak a helyi közösségnek az info-kommunikációs
technológiák bátor alkalmazás terén. Itt jegyezzük meg, hogy az önkormányzati
testületi tagok, vezetők, köztisztviselők információs ismerete lehet biztosítéka a
modernizációnak, melyet fokozatosan és tudatosan kell megteremteni minden
településen.

9.1.4.Az e-demokrácia hálózati feltételrendszerének megteremtése a
Sárvíz kistérségben program
Az alprogram általános célja: a kistérségi intelligens fejlesztés sikerének kulcsa a
lakosság egyetértése és aktív közreműködése, amit a nyilvánosság fokozásával, a
helyi civil szervezetek aktív bevonásával, és a lakossági véleménynyilvánítás
szervezett formáinak kialakításával érhetünk el.
Az alprogram speciális célja: a Sárvíz kistérség települései által létrehozott
stratégiai szövetség, az operatív programok végrehajtásában való együttműködés
erősítése, a társadalmi támogatottság kiszélesítése.
Indoklás
Az Európai Unióban hamarosan megkezdődik az elektronikus döntéshozás,
vagy video konferenciákon folytatják a bizottsági üléseket és igen rövid időn belül
sor kerülhet az elektronikus országgyűlési vagy/és önkormányzati választások
rendszerének elterjesztésére. Az igazi áttörés azonban az lesz, ha a polgárok az
állami, regionális vagy önkormányzati döntések előkészítésében, meghozatalában
közvetlenül részt vehetnek. A közvetett viszony többsége fokozatosan közvetlenné
és sokrétűbbé válik. A részvételi demokrácia működési rendszerének kialakítását

különösen sürgetővé teszi az információs társadalom megvalósítási folyamata.
Miután az információs kor középpontjában az ember, a maga egyediségében, és a
lokalitás áll, a demokrácia intézményrendszerének kitágítása is várhatóan lokális
szinten fog megtörténni. Ez egyben azt is jelenti, hogy működési elvében és
technikájában minden bizonnyal a helyi társadalom sajátos arculatát is magán fogja
viselni. Nem véletlen, hogy a részvételi demokrácia létrehozásáról mindenki beszél
(kormányok, nemzetközi szervezetek), de a megvalósítás módozatainak
kialakítására csak helyi szinten (városok, települések) vannak kezdeményezések.
Mindez nem csak a lokalitás felértékelődését jelenti a jövő demokratikus
intézményrendszerének kialakításában, hanem azt is mutatja, hogy a megfelelő
gyakorlat kialakítása csak is alulról jövő kezdeményezések és minták alapján
lehetséges.
Az eddig alkalmazott rendszerek azonban inkább nevezhetők a nyilvánosság
kiszélesítésének, mint a közvetlen demokrácia valódi megteremtésének. A
participatív vagy részvételi demokrácia, amely a polgári akaratok integrálását
jelenti a döntéshozatalban és a végrehajtás ellenőrzésében csak a digitális
technológiák, az interaktivitás elterjedésével valósítható meg. Eredménye pedig
várhatóan az lesz, hogy a döntések legitimebbek lehetnek és erősödik a helyi
politika és a társadalom között a bizalmi kapcsolat.
Magyarországon az e-demokrácia elterjesztése a következő tíz év
napirendjén van.
Az információs társadalom megvalósulása nem csupán a technikai feltételek
– infokommunikációs infrastruktúra kialakításáról és az eszközök használatának
széleskörű ismeretérből áll. Miként a korszak megnevezése is utal rá, itt elsősorban
és mindenek előtt egy olyan társadalomépítésről, építkezésről van szó, amelynek
célja a technika nyújtotta lehetőségek felhasználásával a társadalom tagjainak
lehető legszélesebb körben történő bevonása egyéni és közösségi sorsuk közvetlen
alakításába.
A megvalósult információs társadalom – elméletileg - a közösség minden
tagjának tevékeny és alkotó részvételére számít, és arra törekszik, hogy e
részvételhez a maximális esélyegyenlőséget biztosítsa. Ez egyben azt is jelenti,
hogy az információs társadalom gyakorlata a közösséget alkotó egyének fejlett
felelősségvállalására és szociálisérzékenységére, a közösséget összetartó
szolidaritásra számít. Másként fogalmazva, az információs kor nem csupán a
technika és technológia, valamint az információval való ellátottság, hanem az ezek
használatához nélkülözhetetlen erkölcsi követelmények – felelősség a közösség
egészének életéért, önmérséklet az individuális érdekekben, szolidaritás az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerültekért – és viselkedésbeli szabályok
elfogadtatása is.

Az egyik legnehezebb feladat ez utóbbi követelmény gyakorlatba való
átültetése, különösen ott, ahol a közösség összetétele heterogén, a településeken
belül épp úgy, mint a kistérséget alkotó települések között. Ez utóbbiak területi
érdekei ugyanis túl nyúlnak a Sárvíz kistérséget meghatározó stratégiai
szövetségen. Elméletileg azt is feltételezhetjük, hogy ezek az egyedi területi
érdekek, a stratégia hatókörén kívül eső pontokon ellenérdekekként jelennek meg.
Ez pedig, mint kívülről ható tényező, nagymértékben gyengítheti az
együttműködést az operatív programok végrehajtásában. Megkerülhetetlen feladat
tehát a stratégiai szövetség stabilitásának biztosítása, és a kistérségen belüli
társadalmi támogatottság erősítése.
9.1.4.1.Kistérségi nyilvánosság alprogram
Az alprogram célja: az önkormányzati stratégiai szövetség kiterjesztése a
kistérség egészére oly módon, hogy az valóságos társadalmi szövetséggé váljon,
előmozdítva a civil szervezetek, a gazdaság szereplőinek és az egyének
szövetkezéseit a stratégiai programok gyakorlati megvalósításában.
A társadalmi tudat átformálása, annak ellenére, hogy minden emberben él a
közügyekben való részvétel igénye, hosszú és rögös folyamat, s nem lehet elég
korán elkezdeni. Kistérségi szempontból elérendő cél:
- A térségi társadalmi kohézió megteremtése: az összetartozás élményén és a
közös érdekek felismerésére alapszik. ami elsősorban annak megértetésében
és elfogadtatásában áll, hogy a települések stratégiai szövetsége mindenki
számára előnyös.
- A Sárvíz kistérség Területfejlesztési Tanácsa iránti bizalom erősítése a
támogatottság érdekében.
- A települések közötti szolidaritás szükségességének tudatosítása: annak
felismerése, hogy a kistérség egészének jövője csakis a kiegyenlített területi
fejlődés függvénye. Ezért minden egyes stratégiai programra igaz kell, hogy
legyen a kisegítés (szubszidiaritás) elve.
- A kistérség gazdasági szereplőinek meggyőzése, és bevonása a programok
megvalósításába. – A fejlesztésekhez kapcsolt specifikus ágazati kérdések
kidolgozásában, szervezésében való aktivizálás.
Mindezen célok elérésének legcélszerűbb eszköze a nyilvánosság fórumainak
kiszélesítése. Az eszközök válogatnak a célok elérésében:
- A kistérség minden háztartásába eljuttatott rövid összefoglalása a közös
stratégiának és a programoknak.

- Nyilvános fórumok szervezése az összes polgármester részvételével.
- Ahol erre lehetőség nyílik fórumok, beszélgetések – interaktív – a helyi
médiában a stratégiai szövetségről, egy-egy konkrét programról. Ez utóbbi
esetében meggyőző lehet külső szakember, helyi közintézmények vezetője(i)
vagy helyi civil szervezetek bevonása.
- A kistérségi információs rendszerben biztosítani kell egy olyan
felületet, amely alkalmas a lakossági fórumok, vélemények kifejtésére
és azokra való válaszadásra, valamint egy-egy konkrét kérdéskörben a
véleménynyilvánító szavazásra.
A nyilvánosság programjának másik, de megkerülhetetlen részét képezi az
átláthatóság, a végrehajtás folyamatáról való lakossági informálás biztosítása.
Ennek érdekében a polgárok felé pontos információkat kell nyújtani a települések
és a Kistérségi Területfejlesztési Tanács gazdasági helyzetéről, a fejlesztések
finanszírozási lehetőségeiről. A tájékoztatás nem csupán információval való
ellátottságot, hanem az információk használatát, kezelését is jelenti (ld. eközigazgatási program).
9.1.4.2.Tematikus csoportok létrehozása a civil szervezetek összefogásával
alprogram
Az alprogram célja kettős: egyrészről a kistérségi társadalmi szervezetek
közötti együttműködés és véleménycsere előmozdítása az intelligens fejlesztési
stratégia mentén, más részről a programok gyakorlati megvalósításában való közös
társadalmi és szakmai részvétel biztosítása (teleházak programjai és
feladatmegosztás, helyi tudásbázis létrehozása, falugazdászok együttműködése,
háziorvosok és szociális gondozók, vállalkozók együttműködését szolgáló civil
szerveződések létrehozása stb.)
Ez az alprogram a kistérségi demokrácia működési mechanizmusának,
szervezeti rendszerének alapjait rakja le, s nem csupán a kistérség közösségi
összetartozását s a szervezeteken keresztül a lakosság felkészítését foglalja magába,
hanem nagy segítséget nyújt a kistérségi e-Content program megvalósítására, az
elektronikus szolgáltatások helyi igényekhez való igazítására és működtetésére is.
A tematikus csoportok hosszú távon bázisát képezhetik az elektronikus
demokrácia működésének. Ezért nagyon fontos - és jövő működőképessége
szempontjából meghatározó -, hogy létrehozásuk szervezett formában történjen, ha
tetszik a kistérségi önkormányzati társulás munkáját segítő „szakmai bizottság”
legyen, amelynek működése meghatározott szabályok és kompetenciák mentén

zajlik. Ezeknek a szabályoknak a betartása érvényes kell, hogy legyen az
elektronikus eszközök használatának esetén is. A szervezeti keretek hiányában a
kistérségi együttműködés társadalmi fóruma helyett rövid idő alatt elsorvadásra
ítélt csoportokká válnak, amely a stratégiai szövetség iránti bizalmat aláaknázza.
A munka megtervezésének fontos eleme azon közérdekű gazdasági,
fejlesztési és társadalmi témakörök meghatározása, amelyeket a tematikus
csoportok megtárgyalnak. Ez a Kistérségi Területfejlesztési Tanács kompetenciája.
A munka során két fontos szempontot kell figyelembe venni:
- A kiválasztott kérdésköröknek minden települést érinteni kell, még ha
más-más módon is. A cél az, hogy mindenki érdekelt legyen a munkában
való részvételben.
- Nem egyszerűen csak véleménynyilvánításról van szó, hanem a helyi
szervezetek bevonásáról a programok megvalósításába. Ezért a munka
szabályozottsága mellett, meghatározó az döntések visszacsatolása.
9.1.4.3.Elektronikus szavazás alprogram
Az alprogram célja: miután az elektronikus szavazás bevezetése a közvetlen
demokrácia gyakorlatának megvalósulását jelenti, feltétele pedig a teljes körű
információs közmű kiépítettsége és a megfelelő törvényi szabályozás (a jogi
szabályozás nagy valószínűséggel az Európai Unió szintjén fog megtörténni), az
alprogram célja nem lehet más, mint a lakossági véleménynyilvánítás új
gyakorlatának meghonosítása a kistérségen belül.
Az alprogram lényegében két szempontból lehet meghatározó már
középtávon is:
- Az elektronikus szavazás ráirányítja a figyelmet az új információs
technika jelentőségére és fontosságára: elektronikus úton kapott
információk alapján kell visszavonhatatlan egyszeri véleményt
kialakítani (döntést hozni).
- A rendelkezésre álló információk halmaza sokkal részletesebb,
alaposabb véleményformálásra ad lehetőséget, mint a hagyományos
médiák, mert széleskörű tájékozódásra ad alkalmat.

9.2.Infrastruktúra-fejlesztési Program
Intelligens és hozzáférhető kistérség – „Virtuális
kistérség”
A program stratégiai célja: A telekommunikációs és információtechnológiai
infrastruktúrák egységes fejlesztése, az azonos színvonalú, nagy kapacitású
szélessávú hálózatok megfelelő állapotának biztosítása a kistérségben; a széleskörű
lakossági hozzáférés valamint a felhasználói feltételek megteremtése a kistérség
minden településén, a tudásalapú gazdaság egységes infrastrukturális és társadalmi
feltételrendszerének megteremtése érdekében
A program speciális célja: Az egységesen kiépített információs közműrendszer
nem csupán alapfeltétele az információs társadalom megvalósulásának, hanem a
Sárvíz kistérség területi integritását és relatív önállóságát virtuálisan megjelenítő
eszközrendszer, amelyen keresztül megvalósulhat a kistérség közvetlen
kapcsolódása a regionális és az európai információs társadalmakhoz és
gazdasághoz.
Indoklás
A szélessávú infokommunikációs infrastruktúra kiépítése előfeltétele minden
további fejlesztésnek. Amikor az információs infrastruktúrafejlesztésről beszélünk,
nem csupán a technológiai fejlesztésekről beszélünk („techno-push”), hanem ezen
infrastruktúra hatékony és a lakosság céljait szolgáló felhasználásához szükséges
ismeretek és attitűdök megteremtéséről is („social-push”).
A fejlesztések során kiválasztandó infokommunikációs technológiá(k)nak
meg kell felelni az információs társadalom azon adatátvitellel kapcsolatban
támasztott követelményeinek, amelyet a hagyományos, analóg megoldások (analóg
telefonvonal) már nem képesek hatékonyan teljesíteni. Az Európai Unió ezért
(eEurope 2005 Akcióterv) központi célként fogalmazta meg a szélessávú Internet
elterjesztését. Egyedül egy ilyen hálózat képes hatékonyan kiszolgálni azokat az
igényeket, melyeket a közeljövőben várhatóan az e-közigazgatás, az ekereskedelem vagy az egyéb fejlődési irányok fognak támasztani.
Miként arra a Sárvíz kistérség helyzetképének bemutatásában rámutattunk, a
nemzetközi és a hazai folyamatoknak megfelelően az információs infrastruktúra
fejlesztése Fejér megyében is megindult. A megye három kistérségében

megvalósításra kerülő kísérleti projekt nyújtotta lehetőséget kihasználva, a Sárvíz
kistérség egységes fellépése előnyös helyzetet élvezhet a fejlesztésekhez szükséges
források megszerzésében. Ennek elsődleges oka, hogy a mintaprojekt egy olyan
funkcionális kistérségben valósulna meg, amely valójában négy statisztikai
kistérség irányába ható fejlesztés kezdetét is jelenti. A fejlesztés másik fontos,
véleményünk szerint támogatásra okot adható eleme, hogy hozzá kapcsolható egy
térségi közigazgatási mintaprojekt is.
A már kialakított infrastruktúrán belül a kábeltévé szerepe növekszik, s
minden jel arra utal, hogy információs kor egyik legfontosabb közművévé válik
hazánkban is. A kábel szerepe a jövőben azért értékelődik fel, mert a lakásokba a
legtöbb kommunikációs szolgáltatás, a legkevesebb ráfordítással kábelen keresztül
vihető el. Így arra alkalmas kiszolgáló rendszerekkel, megfelelő sávszélességű
jelátvitellel és végberendezésekkel internetezhetünk, tévézhetünk, és
telefonálhatunk egyazon kábel segítségével. A szolgáltatások konvergenciájának
köszönhetően a telekommunikáció, a médiumok és a számítástechnika egyre
közelednek egymáshoz. A folyamat mindenek előtt az új végberendezések területén
figyelhető meg.60
Problémát jelenthet az infrastruktúra fejlesztés során, a technika gyors
fejlődésével való lépéstartás. A problémát leginkább az okozza, hogy amikor a
településeken a kábel TV hálózatok kiépültek, még szó sem volt a sok műsoros,
szélessávú (5-30 MHz sávot kihasználó) átvitelről. Ezért az interaktív kapcsolati
rendszer kiépítésében sokszor gondot jelent majd, hogy a keskenysávú, zavarokkal
terhelt hálózatokat miként lehet minimális költséggel az interaktív szolgáltatások
számára alkalmassá tenni. A sokféle megoldás közül a hazai fejlesztési koncepciók
– hasonlóan az európai törekvésekhez – a kábeltévé hálózatok szegmentálását
(részekre bontását) javasolják, annak érdekében, hogy minél kevesebb előfizetőt
ellátó csomópontok jöjjenek létre (HFC-architektúra). Ennek a rendszernek nagy
előnye, hogy egy-egy előfizető számára nagyobb visszirányú sávszélesség áll
rendelkezésére.
Az interaktív kábeltévé alkalmazási területei: a gyors Internet elérés, digitális
interaktív televízió, igény szerinti műsorszolgáltatás, a legkülönbözőbb
távszolgáltatások (elektronikus ügyintézés, távmunka, távoktatás stb.), Internettelefon. Tehát nem csupán megkönnyíti, és kényelmesebbé teszi a mindennapi
életet, hanem olcsóbbá is.
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Példaként vehetjük a mobiltelefonok fejlődését. Az ARC GROUP (nemzetközi piackutató) felmérése
szerint 2002 közepétől a mobil internetezők száma a világon meg fogja haladni a helyhez kötött Internet
elérők számát; az új Bluetooth technológia (stabil és mobil eszközök vezeték nélküli összeköthetősége) és
a W@P szolgáltatások pedig az intelligens város/falu szerves részévé, mintegy „alapközműveivé” válnak.

Az infrastruktúra kiépítése és modernizációja azonban rendkívül
tőkeigényes. Nem véletlen, hogy a kisebb településeken országos viszonylatban is
megfigyelhető a kábeltévé hálózat elmaradottsága. A Sárvíz kistérség sem mondhat
le a külső források bevonásáról, legyen az magántőke vagy a központi regionális és
megyei fejlesztésekre irányuló támogatás. Miután az Európai Unió megszüntette az
infrastruktúra fejlesztés közvetlen támogatását, e téren csak a hazai erőforrásokra
lehet támaszkodni. Ezért azt javasoljuk a Sárvíz kistérség számára, hogy a
fejlesztéseket két vagy három intézkedési csomagba sorolja. Így mód nyílik arra,
hogy a fejlesztés azon részterületei, amelyek konkrét alkalmazásokhoz
kapcsolódnak, önálló projektek keretében, egyéb források bevonásával vagy
azokhoz kapcsolódva kerüljenek megvalósításra.
A kábeltévé hálózat mellett a másik, napjainkban terjedőben lévő szélessávú
távközlési eszköz a műholdas rendszeren történő jelátvitel. E megoldás előnye,
hogy hatékonyabban megoldható a kisebb, szétszórtabb települések bekapcsolása a
világhálóba. A szélessávú internetezés harmadik variációja a mikrohullám.
Mindezeket figyelembe véve nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő
adathordozó kiválasztására, például a nyilvános pontok vagy a kistelepülések
infokommunikációs fejlesztésében (pl. Sáregres) a műholdas vagy a mikrohullámú
rendszerre épülő megoldások előtérbe helyezése indokolt lehet.
A Sárvíz kistérség gyengeségei sorában már rámutattunk a lakossági Internet
használat és a PC-kkel felszerelt háztartások alacsony számára. Ennek az
országosan is jellemző jelenségnek legfőbb oka a lakossági vásárlóerőhöz képest
magas távközlési tarifák, és az alacsony számítástechnikai „kultúra” a lakosság és a
kisvállalkozások körében. Ez alátámasztja azon törekvésünket, hogy a stratégiai
tervek között kiemelt szerepet szánjunk a lakosság felkészítésének az
infokommunikációs eszközök használatára, és a nyilvános csomópontok
kialakítására (információs kioszkok, teleház-tudásház, telekunyhó, könyvtár,
polgármesteri hivatal, Internet kávéház stb.)
Az említett nehézségek ellenére létfontosságú, hogy előbb-utóbb valamilyen
módon minden településen kiépüljenek a szélessávú internet elérés feltételei. Ahol
ez nem történik meg, a helyi lakosság további hátrányba kerül, ami az
életkörülmények további romlását, a gazdasági elszigetelődést és a fiatalok
elvándorlását vonja maga után.
Javasolt programok

9.2.1.Kábeltelevízió hálózat fejlesztése program
A program célja: szélessávú, interaktív kábelhálózat kiépítése a kistérség minden
településén, a már meglévő hálózatok modernizációja és kétirányúsítása.
A program, ahol ez lehetséges és kifizetődő, a már meglévő kábeltelevíziós
hálózat fejlesztését, illetve más esetben új hálózat kialakítását foglalja magába, ami
a még be nem kötött lakások és potenciális csatlakozási pontok bekötését, illetve a
hálózat átalakítását jelenti oly módon, hogy az alkalmassá váljék a szélessávú
adatátvitelre. A program azokra a végpontokra terjed ki, ahol a kábeltévés
hálózatépítés kifizetődőbb, mint az egyéb megoldások (műholdas vagy
mikrohullámos kapcsolat) A hálózatnak a következő funkciókat kell ellátnia:
- elektronikus önkormányzás: lakossági ügyintézés, e-demokrácia, lakossági
fórumok, települési szolgáltatások (intranet),
- az önkormányzati intézmények közötti interaktív kapcsolat (extranet),
- a települések közötti kommunikáció megteremtése (Internet),
- a teleülések csatlakozása a megyei platformhoz,
- piacterek működési feltételeinek biztosítása,
- e-turizmus szolgáltatások működtetése.
Az infrastruktúrán belül az interaktivitás az intelligens településfejlesztés elemi
kritériuma. E nélkül az információáramlás egyirányú, a virtuális kapcsolatra épülő
kommunikációs rendszer pedig működésképtelen.

9.2.2.Műholdas kapcsolatra épülő Internet csatlakozás program
A program célja: azoknak a kistelepüléseknek a szélessávú Internet elérését
szolgálja, amelyek technikai vagy pénzügyi okokból nem képesek a közeli jövőben
a kábelrendszer kiépítésére vagy korszerűsítésére.
A kivitelezés során a település frekventált, központi helyére műholdvevő
rendszert telepítenek, amelynek elosztóján, az úgynevezett HUB-on keresztül
csatlakozhatnak a felhasználók a világhálóra. A műholdas technológia igény esetén
alkalmas más típusú távközlési szolgáltatások biztosítására, illetve virtuális
magánhálózatok kialakítására is.
Az Ethernet technológiából adódóan a HUB-ra közvetlenül kapcsolódó
elérési pontok távolsága protokollfüggő, így csak a műholdvevő antenna szűkebb
környezetében lévő épületek csatlakozása biztosított. Ahhoz, hogy a csatlakozás az
adott település teljes területén biztosított legyen, egyéb feltétel megteremtésére is
szükség van:

- Az egy lehetséges megoldás kábelvezeték kiépítése a HUB és az
igénymegjelenés pontja között. Csak a fajlagos fogyasztói sűrűség
esetén gazdaságos.
- A másik lehetőség a településen belüli mikrohullámú vétel biztosítása
(szórt spektrum), aminek segítségével szabadon, díjmentesen
használható hullámsávon kiépített körsugárzó rendszerrel a település
bármely pontján biztosítható a vétel.
- Amennyiben a település rendelkezik szabványos kábeltelevíziós
hálózattal, akkor ezt a HUB-ra csatlakoztatva lehetőség nyílik az
Internet elérésre.

9.2.3.Elektromos hálózatra épülő Internet csatlakozás program
Magyarországon ma még kísérleti fázisban van a nagysebességes telefon és
infokommunikációs szolgáltatás biztosítása az elektromos hálózatot üzemeltető
szolgáltató rendszerének felhasználásával. A megoldás lényegét tekintve a
vezetékes Internet elérés tulajdonságaival bír, mert az előfizető számára
alapesetben azonos sebességet tesz lehetővé, mint az ISDN csatlakozás. De igény
szerint rugalmasan bővíthető rendszer.
Telepítés tekintetében hasonlít a vezetékes bérelt vonalon történő
szolgáltatáshoz (a településen központi kapcsolódási pont)
A szolgáltatás előnye:
- fix, állandó kapcsolat
- használati időtől és ügyfélszámtól független átalánydíj
- napszaktól független és korlátlan Internet használat lehetőség

9.2.4.Nyilvános információs csomópont program
A program célja: a Sárvíz kistérség minden településén olyan, a közösség és az
egyének igényeit kiszolgáló nyilvános információs központok kialakítása, amelyek
széleskörű szolgáltatásaikkal képesek az információs kor integrált információs és
tudásközpontjává válni. Legfontosabb feladatuk a helyi információk feldolgozása,
tárolása és továbbítása, amely kiterjed :
- A gazdasági élettel kapcsolatos információszolgáltatások
- A turizmussal kapcsolatos információszolgáltatások
- Fórum biztosítása a lakosságot érintő kérdések számára
A Sárvíz kistérség településein ma még a lakások Internet ellátottsága igen
alacsony, s a várható fejlődés ellenére a közeljövőben sem valószínű, hogy létrejön
a teljes telítettség. A lakosoknak azonban lehetnek olyan ügyeik, melyek hatékony

elvégzését segíti az Internet, ezért van szükség olyan információs gócpontokra,
melyek a lakosság rendelkezésére állnak. A központok ugyanakkor a szükséges
felhasználói ismeretek pótlására is szolgálnak, vagy feladat átvállalással, vagy
pedig képzéssel. Az elkövetkező 1-2 éven belül el kell érni, hogy a kistérség
minden településén jöjjenek létre teleházak / tudásházak.
9.2.4.1.Kistérségi teleház (tudásház) alprogram:
Az alprogram célja: minden település rendelkezzen a világhálóhoz, az
információs kultúrához és szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító teleházzal,
amely egyben a kistérségi információs hálózat egyik csomópontja is.
A települések jelenlegi infrastrukturális elmaradottsága és a kor
követelményei miatt alapvető fontosságú, hogy a létrehozandó teleházaktudásházak, funkciójukat tekintve továbblépjenek, és sokkal inkább egy
tudásközpontnak megfelelő szerepet töltsenek be a helyi közösség életében,
mintsem egyszerű szolgáltató házak maradjanak. Középtávon ugyanis ezekben a
központokban kell megoldani:
• A helyi információs csomópont működtetését: a gazdasági élettel, a
turizmussal, helyi kultúrával stb. kapcsolatos információszolgáltatások
- adatszolgáltatás és információgyűjtés,
- feldolgozás és továbbítás,
• Település honlapjának frissítése,
• Fórum biztosítása a lakosságot érintő kérdések számára,
• A lakosság felkészítését az információs társadalomra (oktatás, képzés),
• Táv-tanuláshoz szükséges infrastruktúra biztosítása az otthoni PC-vel nem
rendelkezők számára,
• Itt kell kialakítani a távmunkahelyeket a saját PC-vel nem rendelkezőknek,
• Hagyományos irodai jellegű szolgáltatások stb.
• Minden helyi vállalkozás és állampolgár, elsősorban pedig a helyi fiatalság
számára az Internet és multimédiás forrásokhoz való szabad hozzáférés.
• Egyéb helyi szolgáltatások működtetése
A teleház és tudásház program a kistérségi e-Content program
megvalósításához teremti meg a szükséges feltételeket, amennyiben hozzájárul a
kistérségi települések hálózati összekapcsolásához, segíti a kistérségi információs
rendszer működési rendszerének kialakítását (adatbázisok, honlapok, lakossági

információ és e-mail, civil szervezetek, oktatási és képzési programok szervezése,
táv-munkahely stb.) és működtetését.
A fenti célok megvalósítása érdekében szükség van egy olyan információs
központ kialakítására, ahol a feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra és
személyi feltételek egy helyen találhatók meg. Egy ilyen központ kialakítása a
további programpontokban megjelölt egyéb fejlesztések alapfeltételét jelenti.
A feladatok összetettsége okán javasolt, ott ahol ez még nem történt meg, a
teleházat a művelődési házzal és a helyi könyvtárral egy épületbe telepíteni, esetleg
a könyvtárat teleházként is működtetni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
teleházak hatékonyabban működnek és természetes módon tudnak megfelelni a
tudásközponti szerepkörnek ebben az esetben. Javasolt teleház szolgáltatások:
1. Internet és e-mail szolgáltatások
- Teljes Internet elérés, e-mail, www, FTP szolgáltatások,
- Multimédiás PC,
- Internet előfizetéssel rendelkezők számára otthonról modemmel
(analóg vagy ISDN) tetszésszerinti csatlakozás biztosítása,
2. Web szolgáltatások
- Web böngészés és letöltés,
- Web-lapok tervezése és szerkesztése megrendelésre,
- Segítség nyújtás honlapok készítéshez,
- Web-alapú adatbázisrendszerek létrehozása és karbantartása,
frissítése (kapcsolódva a „virtuális teleház” programhoz) az
önkormányzat ill. cégek részére,
3. Irodatechnikai szolgáltatások
- Fénymásolás, printelés, fax küldés/fogadás,
- Off-line számítógépes szolgáltatások, multimédia, szövegszerkesztés,
CD írás,
4. Grafikai szolgáltatások
- Digitális fényképezés, szkennelés, szövegdigitalizálás,
- Reklámok készítése,
5. Oktatás, előadás szolgáltatás
- Video és számítógép kivetítő stb. bérbeadása,
- Írásvetítő és egyéb oktatástechnikai berendezések kölcsönzése,
- Bérelhető előadóterem,
6. Szakmai és humán jellegű szolgáltatások
- Számítógép felhasználói ismeretek oktatása,
- Szakmai továbbképzések szervezése (a virtuális teleház
programjaihoz kapcsolódva),
- Műszaki szaktanácsadás,

- Táv-munkahelyek és az ahhoz kapcsolódó technikai szolgáltatások
biztosítása (PC és helyiség bérlet, számítógép karbantartás, Internet,
telefon és fax stb.)
9.2.4.2.Kistérségi „virtuális tudásház” alprogram
Az alprogram célja: a települési információs központok szolgáltató
rendszerének a hálózottság útján való összehangolása annak érdekében, hogy
minden településen az egyéni igényeket is kielégítő, magas színvonalú ellátottságot
lehessen biztosítani.
A „kistérségi virtuális tudásház” lényegében a települési teleházak
hálózottságra épülő együttműködési rendszere. Lehetővé teszi, hogy egymás
programjaiba a kistérség egész lakossága bekapcsolódjon, sajátos szolgáltatásaikat
pedig mindenki igénybe vehesse.
A „virtuális tudásház” létrehozását két okból tartjuk szükségesnek.
1. Minden településen nem lehet azonos színvonalú és a szolgáltatások
teljes körére kiterjedő helyi tudásházat fenntartani egy részt, mert nincs rájuk
akkora igény (pl. távoktatás, táv-munkaképzés, nyelvoktatás stb.), másrészt pedig
mert az üzemeltetés nem rentábilis; 2. Ugyanakkor nem tekinthetünk el a lakosság
egyedi igényeinek kielégítésétől, ami az információs társadalom alapvető
jellemzője. A probléma megoldása érdekében javasoljuk, hogy a kistérség
információs központjai között jöjjön létre egy feladat- (vagy szolgáltatási)
megosztás, annak alapján, hogy milyen felszereltséggel és lehetőségekkel –
szakemberek, helyi érdeklődők nagy száma, multimédiás eszközrendszer, TV
stúdió stb. - rendelkeznek.
A virtuális tudásház lehetséges szolgáltatásai az egész kistérségre
kiterjedően:
• Szerver szolgáltatások: tárkapacitás biztosítása, honlapok
elhelyezése a világhálón,
• Kistérségi elektronikus könyvtár: a települési könyvtárak hálózati
kapcsolata és információs rendszere, digitális katalógus, elektronikus
teleház szakkönyvtár (informatikai és kommunikációs szakkönyvek,
folyóíratok),
• Műszaki, technikai hot-line vonal működtetése,
• A kistérség lakossága számára központilag szervezett és a helyi
teleházakon keresztül lebonyolított oktatás, képzés: számítástechnikai
oktatás, nyelvoktatás, (saját tananyag, vagy már létező távoktató
program alapján), felkészítő oktatás a táv-munkára, a Sárvíz kistérség

falusi turizmusának egységes arculatot adó, a helyi hagyományokat és
lehetőségeket kiaknázó vendégfogadásra felkészítő képzések,
• A kistérségi iskolai oktatást kiegészítő, szemléltető helytörténeti,
környezetvédelmi, informatikai anyagok összeállítása,
• Vállalkozók felkészítése és tájékoztatása ez e-gazdaságról, helyi
tudásbázis összeállítása,
• Az egész kistérség életét befolyásoló regionális és megyei
információk rendszerbe szedett közvetítése,
• Pályázatírás és felvilágosítás a vállalkozók és a civil szervezetek
számára,
• Agrárinformációs szaktanácsadás az Interneten megtalálható
fontosabb agrár-oldalakról, tartalomszolgáltatásokról, adatbázisokról,
• Tőzsdei információs terminál működtetése (Reak-time)
• E-inkubátorház működtetése a vállalkozások számára,
• Távmunka szervezés és közvetítés,
• Kistérségi portál működtetése,
• Kistérségi lakossági fórumok működtetése, interaktív „találkozások”
az önkormányzati testület tagjaival, a kistérség településeinek
polgármestereivel, a civil szervezetekkel stb.
A feladatoknak megfelelően a „kistérségi virtuális tudásház” a következő
egységekből áll:
- Helyi TV és stúdió (Abán működik a Sárvíz TV stúdiója)
- Könyvtár és Internet könyvtár (a kistérség legnagyobb könyvtári
állománya Seregélyesen van)
- Oktató központ (ott kell létrehozni, ahol a kistérségi multimédiás
központ létre lesz hozva, a legszerencsésebb talán Abán lenne, ahol a helyi
TV is működik, a másik lehetőség még a Rétszilasi-halastavaknál tervezett
oktató centrum).
- Távmunka-szervező és munkaközvetítő központ
- E-inkubátorház (kialakítása összekapcsolható a börgöndi
beruházással, ahol tervbe van véve egy e-logisztikai és e-gazdasági
központ kialakítása is)
- Szolgáltató központ
A „kistérségi virtuális tudásház” nem váltja ki a települési teleházakat,
csupán összehangolja, kiegészíti és a helyi igényekhez igazítva teljessé teszi azok
szolgáltatásait a kisegítés elve alapján. Ugyanakkor a virtuális teleház elősegíti az
egységes, sajátos kistérségi arculat kialakítását erősítve a kistérségi identitás tudat
kialakulását.

9.2.4.3.Nyilvános hozzáférési pontok kialakítása alprogram
Az alprogram célja: az e-közigazgatás és az elektronikus ügyintézés
elterjesztésének érdekében fontos, hogy a lakosság azon része is könnyen és
gyorsan hozzáférhessen a minőségi szolgáltatásokhoz, amelyik koránál, szociális
helyzeténél vagy információs írásbeliség hiányában (a kábeltévé kivételével) nem
tudna élni az új szolgáltatások előnyeivel.
A lakosság teljes körű hálózati hozzáférésének biztosítása érdekében
javasoljuk a már hazánkban is elérhető nyilvánosan felállítható műholdas
kapcsolaton alapuló információs kioszkok telepítését. A megoldás rugalmas
hálózat-felépítést, gyors telepíthetőséget és a földfelszíni hálózattól független
infokommunikációs lehetőséget kínál. Az információs kioszk bárhol felállítható
(vandálbiztos), s akár a nyilvános telefon, szabályozott információáramlást biztosít.
Kezelése egyszerű, mindenki számára könnyen elsajátítható (érintőképernyő). A
rendszer az önkormányzatok (elektronikus eszközök használata, külső és belső
adatbázisokhoz való hozzáférés, információs szolgálat időbeni kiterjesztése), a
vállalkozások (belső információs rendszer kialakítása, áru-készletnyilvántartás,
műszaki felügyelet, kapcsolat elektronikus fizetőeszköz használathoz) és a lakosság
(ingyenes és fizető Internet elérhetőség, levelezés, közérdekű információk,
központi és helyi adatbázisok, szolgáltatások elérése, bankkártyás fizetés) számára
egyaránt magas szintű szolgáltatásokat nyújt. Az információs kioszkok nagy
előnye, hogy a telepítés és az üzemeltetés költségei nem magasak, meghatározott
időre is bérelhetők.
A kioszkok elhelyezése város- és településrendezési feladat. Elsősorban a
leginkább frekventált, könnyen elérhető helyeken kell felállítani (Posta, Kultúrház,
Bank stb.). A szakemberek általában 700-800 szavazati joggal rendelkező emberre
javasolnak egy terminált.

9.2.5.Egységes
és
szabályozott
telekommunikációs,
adatkommunikációs és műsorszóró környezet kialakítása
program
A program célja: a kistérség önkormányzatainak közös döntése alapján egységes
– az egész kistérségre kiterjedő – infokommunikációs hálózat épüljön ki annak
érdekében, hogy a kistérségi szolgáltatások elindíthatóak legyenek, úgymint a
közszolgálati-, és kereskedelmi szolgáltatások regisztrálása, vezérlése,
dokumentálása (például víz-, gáz-, elektromos szolgáltatások vezérlése és
számlázása, az e-közigazgatási, önkormányzati feladatok gyors, hatékony

lebonyolítása), az interaktív televíziózás, rádiózás, a mindennapos Internethasználat, a videó-telefon, a videó-konferencia (az önkormányzatok és lakossági
fórumok között), valamint egyidejű oktatás, képzés megvalósítására, a digitális
műholdas összeköttetés, a digitális műsorszórás, az Internet alapú telefonhálózat, a
távoktatás és távmunka. Ez a mindennapi élet számos területén jól kihasználható
rendszer élhetőbb környezetet, többszörösen bővülő kommunikációs lehetőségeket
kínál a lakosság számára.
9.2.5.1.Minimális szolgáltatások meghatározása alprogram
Az alprogram célja: kistérség egészére nézve egységesen meg kell határozni
a minimális szolgáltatások kondícióit, amelyet attól függetlenül, hogy mely
településen milyen típusú infrastruktúra épül ki, minden önkormányzat teljesíteni
tud.
Mindenki (gazdasági szereplők, közintézmények, lakosság, stb.) érdeke,
hogy az Internet és távközlés esetében definiálva legyenek a minimális szolgáltatás
kondíciói. A vitás kérdések ezen a területen a távközlési piac változásából erednek.
Az eltelt időszak technológiai fejlődését és az ez idő alatt tapasztalható
árcsökkenést is tükröztetni kell bármilyen-megállapodásban. Figyelembe ajánlott
szempontok:
- Sávszélesség
- Vonalterheltség
- Csomópontok
- Kiemelt intézmények (pl. polgármesteri hivatalok, iskolák)
összekapcsolása
- Szolgáltatások (domain-regisztráció, tárhely-szolgáltatások, levelező
listák, stb.)
9.2.5.2.Az alacsony jövedelmű sok gyerekes családok, és hátrányos helyzetű
polgárok Internet elérését és PC-hez jutását támogató kistérségi
kedvezmény alprogram
Az alprogram célja: bár a teleházak és a nyilvános elérési pontok felállítása
jelentősen hozzájárul az információs társadalom kialakulásához, a végső cél mégis
az, hogy az új infokommunikációs infrastruktúra minden család életében
természetes közmű legyen. Csak ebben az esetben érhetjük el a kritikus tömeget, és
azt, hogy az új korszak szolgáltatásai valóban életminőséget javító rendszerekké
váljanak. Azok, akik szociális helyzetüknél fogva ma még igen kis eséllyel bírnak a
világhálóhoz való hozzáférésre, nem igen reménykedhetnek abban, hogy esélyeik a

közeli jövőben javulni fognak. További gazdasági, társadalmi leszakadásuk
megakadályozása érdekében szükségesnek látszik egy kistérségi kedvezmény
program kialakítása.
Tekintettel arra, hogy az infokommukiációs piacon a versenyhelyzet
megteremtése után is a hazai jövedelmekhez képest igen magas árak maradhatnak
fenn (ld. távbeszélő díjak drágulása a piac liberalizációja ellenére), s ez gátolja az
alacsonyabb jövedelműek Internet elérésének biztosítását. A kedvezmény program
keretében pontosan meg kell határozni a rászorulók körét, és a támogatás módját.
- Elengedhetetlen feltételként kell megszabni a kedvezményezettek
felé az információs írásbeliség megszerzését: a családok körében
legalább egy felnőttnek eredményesen el kell végeznie az alapfokú
számítógép kezelői tanfolyamot. A képzést a teleházakban kell
megszervezni. A kedvezmény program így helyben kontrolálható és
nyilvánosságot kap.
- A kedvezményezettek külön csoportját azoknak kell alkotni, akik
részt kívánnak venni a távmunka programban, de helyzetüknél fogva
csak otthon végezhető feladatot tudnak ellátni (mozgás sérültek vagy
egyéb, számítógépes munkavégzésre alkalmas de beteg emberek,
kismamák, beteg hozzátartozót ápolók) és nem rendelkeznek otthoni
PC-vel vagy Internet hozzáféréssel. Ez esetben fontos szempont, hogy
a juttatás ellenőrizhető munkavégzéshez kapcsolódjon. A támogatás
egyik formája lehet még a táv-munkavégzéshez kapcsolódó képzésben
való részvétel.

9.3.Gazdaságpolitikai Program
A tudásalapú gazdaság kialakulását előmozdító sokszínű
szolgáltatást nyújtó innovatív gazdasági környezet
megteremtése

− Hálózottságon és partnerségen alapuló gazdasági társulások −
A program stratégiai célja: annak érdekében, hogy a Sárvíz kistérség képes
legyen a globalizáció, a tudásalapú gazdaság és a technológiai fejlődés nyújtotta
lehetőségek kihasználására, célként kell megjelölni a dinamikus üzleti környezet és
az innováció orientált gazdaság kialakítását. Ennek a stratégiai célnak a
megvalósulásában hatalmas előnyt jelentene a börgöndi repülőtér melletti
technológiai park létrejötte.
A program specifikus célja: A korszerű infokommunikációs infrastruktúrára
támaszkodva megteremti a helyi gazdaság szereplőinek integrációját a megyei és
regionális piacokra. Az innovációs környezet javításával elősegíti a termelés
diverzifikációját és az Új Gazdaságra való átállás feltételeit. Kihasználva az
információs közmű nyújtotta lehetőségeket, új munkahelyek teremtésével növeli a
kistérség népességmegtartó erejét és elősegíteni a fiatalok letelepedését.
Indoklás
A harmadik évezred gazdaságát több egymással részben rokon értelmű,
részben pedig egymást kiegészítő fogalommal szokták illetni, úgy, mint: Új
Gazdaság, tudásgazdaság, tudásalapú gazdaság, tudás vezérelte gazdaság, egazdaság vagy e-business. A programcsomag ezt az összefüggő rendszert tartja
szem előtt, amikor meghatározza a kistérség teendőit az új körülmények között.
Napjainkra a magyarországi vállalatoknál - mind a vállalkozás és a
fogyasztó, mind pedig a vállalkozás és vállalkozás viszonylatában - már megjelent
a digitális adatátvitel, az elektronikus üzletvitel és az elektronikus kereskedelem. A
felzárkózási folyamat azonban meglehetősen lassú, és a gazdaság szereplőit - a
vállalatok típusa és mérete szerint - rendkívül egyenlőtlenül érinti. Így például amíg
a hazai kereskedelmi bankok egyre nagyobb számban vezetik be az úgynevezett
"home banking" típusú Internetes szolgáltatásokat, addig az "Új Gazdaság"

térnyerése a termelői tevékenységekben, különösen pedig a mezőgazdasági
vállalkozások körében rendkívül lassan halad előre.
Hasonlóképpen egyenlőtlen fejlődés jellemzi az információs gazdaság
kialakulását a vállalatok mérete szerint is. A nagyvállalatok jelentős része már
fejlett elektronikus kommunikációs rendszerekkel rendelkezik, ugyanakkor a kisés középvállalatok túlnyomó többségénél ezek alkalmazása még elenyésző.
Magyarországon tehát a gazdaság egészére jellemző dualitás, az erősen
exportorientált, döntően külföldi tulajdonú nagyvállalati szektor, valamint a belső,
illetve lokális piacra termelő, nagyrészt hazai tulajdonú kis- és középvállalati
szektor elkülönülése az információs gazdaságba való bekapcsolódás terén is
megjelenik.
Az "Új Gazdaság" nemcsak a termelés és a szolgáltatás rendszerét, hanem
ehhez szorosan kapcsolódva, a munka világát is jelentősen átformálja. Az
információs gazdaság rendkívül gyorsan változó igényeire ugyanis csak rugalmas
és dinamikus munkaerőpiac képes válaszolni. Ezért napjainkra alapkövetelménnyé
vált az "élethossziglan tartó tanulás" és a munkavégzés is - a távmunka formájában
- egyre inkább függetlenedik a települési, telephelyi kötöttségektől.
Magyarországon azonban - a hagyományos, napi nyolcórás foglakoztatás
dominanciája mellett - még meglehetősen lassan terjednek a rugalmas
munkavégzést előnyben részesítő konstrukciók. Jellemző adat, hogy amíg az
Európai Unióban ma már közel tíz millióan - arányuk az összes foglalkoztatottra
vetítve több mint 6% - dolgoznak oly módon, hogy munkáltatójukkal illetve
megbízójukkal elektronikus úton tartják a kapcsolatot, addig ez az arány
Magyarországon - szakértői becslések szerint – a 2%-ot sem éri el.
A Sárvíz kistérség gazdasági életét meghatározó stratégiai programok
mindenek előtt az elektronikus gazdaság környezetének megteremtésére, az
elektronikus üzletmenet és az elektronikus kereskedelem széles körű elterjedésének
elősegítésére törekszenek.
- Az információs közművek lehetővé teszik, hogy a helyi gazdaság szereplői
a megyei, regionális és nemzeti beszállítói, viszonteladói, szállítmányozási,
kereskedelmi láncokhoz direkt módon kapcsolódjanak, s ez által jelenlétük a
regionális piacon megszilárdulhat.
- A hálózottság nem csak az elektronikus üzleti megoldások használatában ágazatok, vállalkozásméret és területi elhelyezkedés szerint - mutatkozó
egyenlőtlenségeket csökkenti, de újszerű, költségkímélő megoldásokat is
kínál: a vállalkozások között olyan laza szerveződéseket és
együttműködéseket tesz lehetővé, amely jelentős megtakarítást
eredményezhet a beszerzések, szállítások, beszállítások, sőt a termelési
munkamegosztás területén is.

- Új lehetőségek nyílnak a foglalkoztatás módját illetően a táv-munkában
foglalkoztatott alkalmazottak révén (adminisztrátorok, üzletkötők stb.), akik
állandó és folyamatos kapcsolatban állnak munkáltatójukkal a hálózaton
keresztül. Ezáltal megtakaríthatók lesznek - az irodák fenntartásának és a
kapcsolódó szociális létesítményeknek, az útiköltség kiegészítésnek stb. - a
hagyományos foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások.
A Sárvíz kistérség gazdaságát ma alapvetően a mezőgazdasági tevékenység
határozza meg. Ez azt is jelenti, hogy tekintettel az uniós csatlakozásra az azzal
együtt járó szabályozási rendszerre a gazdaságpolitika kialakításakor nagy
figyelmet kell fordítani a vidékfejlesztés és az agrárágazat komplex kistérségi
összefüggéseire. A programok kialakításában tekintettel kell lenni:
• A táj és a természeti környezet adottságaira: törékeny természeti
környezet,
• A természeti környezethez idomuló agrár struktúrára,
• A tájfenntartás és a foglalkoztatás összhangjának megteremtésére:
• A mezőgazdasági tevékenységet folytatók számára kiegészítő jövedelmet
biztosító tevékenységre alkalmas fejlesztésekre: turizmus, elektronikus
szolgáltatások,
• A vidéki életforma pozitív vonásait megőrző és erősítő gazdasági
fejlesztésekre.
Az integrált területfejlesztés legmegfelelőbb egysége a kistérség, mert
érvényesíthető leginkább a táj adottságaira támaszkodó agrár stratégia.
Javasolt programok

9.3.1.Általános gazdaságfejlesztési program
A program célja: a területi gazdasági miliő megújításával és a helyi
erőforrások minél teljesebb hasznosításával a jelenleg vállalkozás szegény Sárvíz
Völgyet a Közép-dunántúli régió dinamikusan fejlődő kistérségévé fejleszteni.
A fejlesztések önálló csoportját képezi a helyi gazdaság szereplőinek
integrálása az információs korba. Ma már a kis- és középvállalkozások többsége a
Sárvíz kistérségben is rendelkezik számítógéppel, de ezek használata csak kevés
helyen lépi túl az irodai használatot. Az üzletkötésben, beszerzésben, a
partnerkapcsolatok alakításában még mindig a hagyományos személyes
kapcsolattartás a jellemző, ami nem csak az üzleti élet hatékonyságának, hanem a
térség megyei és regionális gazdasági integrációjának is gátat vet. Az intelligens

fejlesztés egyik fontos célterülete a helyi gazdaság erejének növelése, az innovációs
környezet megteremtése, a helyi innovációs potenciál növelése, a termelés és a
termékszerkezet információs kornak megfelelő átalakítása.
9.3.1.1.A vállalkozói szféra hatósági ügyintézéseit egyszerűsítő önkormányzati
szolgáltatások alprogram
Az alprogram célja: az önkormányzatok és a kistérség vállalkozásai közötti
kapcsolattartás hatékonyságának növelése, a gazdaság szereplőinek érdekeltté
tétele az informatikai alkalmazások befogadásában, a kistérségi adatbázisok pontos,
naprakész frissítése.
A fejlettség mértékéül szolgáló nyolc alapvető közigazgatási szolgáltatások a
következők:
1. Az alkalmazottak szociális támogatása,
2. Vállalkozói adó nyilatkozat és bevallás,
3. ÁFA nyilatkozat és bevallás,
4. Új cég bejegyzése,
5. Statisztikai adatok bejelentése,
6. Vámnyilatkozatok,
7. Környezettel kapcsolatos engedélyek,
8. Közbeszerzés
9.3.1.2.Vállalkozási feltételeket és az egyedi innovatív kezdeményezéseket
javító, támogató alprogram
Az alprogram célja: vállalkozások, gazdaságok működési feltételeinek
javítása, a kistérségi gazdaság információs rendszerének megteremtése és
összekapcsolása a megyei és regionális adatszolgáltatás rendszereivel. A program
célja, hogy a Sárvíz kistérség többnyire kisméretű – mikrovállalakozások,
kisvállalkozások – gazdasági vállalakozásai számára megfelelő innovációt segítő
háttérintézményt hozzon létre.
Az alprogram magába foglalja az információs szolgáltató központ
létrehozását épp úgy, annak elérését, hogy a kistérség minden vállalkozásának és
gazdálkodójának Internet hozzáférése és saját honlapja legyen (ez akár szolgáltatás
is lehet a vállalkozók számára)
- Információs szolgáltató központ létrehozása
A kis- és középvállalatok innovációs tevékenysége több szempontból is
különbözik a nagyvállalatokétól. Az első, s talán legfontosabb különbség abban áll,

hogy a KKV-ék mértéktelenül nagyobb kockázatot vállalnak egy-egy új termék
vagy technológia bevezetésével, hiszen egész tevékenységük az újításon áll vagy
bukik. Míg a nagyvállalatok az innovációra elegendő erőforrást tudnak saját
vállalati kereteiken belül felszabadítani, addig a kis- és középvállalatok
kénytelenek külső segítőkre támaszkodni. Jelentős előnyük viszont az, hogy
közvetlen kapcsolatban állnak a piaccal, s az egyszerű döntéshozatali
mechanizmusnak köszönhetően rugalmasabban és gyorsabban tudnak reagálni a
legfinomabb piaci jelzésekre is. Ugyanakkor az újítás folyamatában még is azt
látjuk, hogy a hazai kis-és középvállalatok részvétele lényegesen alacsonyabb
európai társaikénál. Ennek okát mindenek előtt abban kell keresnünk, hogy a
kisvállalkozásokban a vezetők és a munkatársak szakértelme együttesen véve is
lényegesen kisebb, mint a nagyvállalatokban. Az innovációt segítő szolgáltatások
alapvető feladata ennek a hiányosságnak a pótlása. A tudásbázis azonban nem
csupán a szakértelem, hanem a munkavégzés során összegyűlt tapasztalatok
összessége. Ezek összegyűjtése, kezelése és elérhetővé tétele egy nyílt kört alkotó
vállalkozói közegben nem egyszerű és egy tudást menedzselő intézményt igényel.
Tekintettel arra, hogy a Sárvíz kistérségben működő helyi vállalkozások
többségében az agrárágazatban, kisebb hányaduk a kereskedelemben és a
szolgáltató szférában működik, egy ilyen tudásbázis megteremtése nem tűnik
megvalósíthatatlan feladatnak. A szolgáltatás intézményi keretek között történő
megszervezése két okból fontos:
1. Az ismeretek és aktuális információk nagy sebességű diffúziója a
hálózaton keresztül előmozdítja a vállalkozások innovációs érzékenységét és a
spontán innovatív folyamatokat;
2. A spontán innovatív folyamatokat fel lehet gyorsítani az emberi és
technikai lehetőségek célszerű alkalmazásaival. Ennek érdekében a szolgáltató
központ fontos feladata, hogy a különböző területeken dolgozó hivatásos
innovátorokat – kutatókat, fejlesztőket, technológiai szakembereket, pénzügyi
tanácsadókat stb. – közvetlen kapcsolatba hozza a helyi vállalkozókkal.
9.3.1.3.e-Inkubátorház alprogram
Az alprogram célja: a kistérség innovációs potenciáljának növelése, a helyi
vállalkozási szerkezet átalakulásának előmozdítása, új elektronikus szolgáltató
vállalkozások létrehozásának ösztönzése. A településeken szétszórtan működő
kisvállalkozói kör spontán innovatív tevékenységét projektmenedzselő
szolgáltatásokkal segíti.
A Sárvíz kistérség önkormányzatainak kezdeményezésére, akár üzleti
vállalkozásként is létrehozható egy olyan inkubátorház, amely Internetes és nem

Internetes üzleti ötletek, projektek inkubációjával és fejlesztésével foglalkozik, az
e-gazdaság kis- és középvállalkozásainak indulását, illetve a már korábban elindult
vállalkozások erősítését szolgálhatja.
A program egyik legfontosabb feladata, hogy a kistérségi információs
rendszer kiépülésével egy időben minél több újszerű, a lakossági és a gazdasági
igényeket kiszolgáló új vállalkozás jöjjön létre. Az információs társadalom
társadalmi befogadása nagymértékben attól függ, hogy a lakosság életminőségét
milyen mértékben tudja pozitívan befolyásolni az új technológia. Az intelligens
kistérség újdonsága és sajátossága a helyi igényekhez igazodó sokszínű
szolgáltatásokat nyújtó kisvállalkozások sora. Az információs gazdaság és
társadalom kialakulását segítő gazdasági környezet megteremtése.
Az elektronikus Inkubátorház elsősorban a nem matériális szolgáltatások
nyújtására épül, szemben a hagyományos többnyire ipari parkokban létesített
inkubátorházakkal. Szemben a hagyományos inkubátorházakkal, amelyek feladata
az új vállalkozások ipari parkokba tömörítése a nekik nyújtott szolgáltatások (iroda,
irodai technika, hálózat stb.) az elektronikus úton történő inkubáció alkalmazkodik
a térség földrajzi adottságához, a településeken szétszórtan működő vállalkozási
struktúrához. A folyamatos kapcsolattartás a hálózaton keresztül történik. Ebből
adódóan a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások köre is specializálódik.
Feladata mindenek előtt a megyei és regionális gazdasági térhez való kapcsolatok,
információk áramoltatása, a vállalkozások működtetésének racionalizálása, a
kisvállalkozók bekapcsolása az infokommunikációra épülő kereskedelmi,
gazdálkodási folyamatokba.
Az elektronikus inkubátorházak másik működési területe, az újítások
ösztönzése, az adott vállalkozás termeléséhez, termékszerkezetéhez kapcsolódó
szakmai anyagok gyűjtése és célba juttatása, a helyi ötletek, innovációk
piacképességének vizsgálata, a megvalósításhoz szükséges feltételek, kapcsolatok,
pénzforrások felkutatása, az új termék marketingjének megszervezése stb. Röviden
fogalmazva: mindazon kiegészítő tevékenységek biztosítása szolgáltatás
formájában, amellyel egy kisvállalkozás ma még önmagában nem tud megbirkózni.
Az elektronikus inkubátorház létrehozásához csupán, egy korszerű
infokommunikációs eszközökkel felszerelt és hozzáférést biztosító központ (épület)
szükséges.
A projektmenedzselés, mint szolgáltatás esetünkben azt jelenti, hogy a
kibontakozó innovációt teljes folyamatában végig kísérik (a kereskedelemben való
megjelenést követően is) és a fejlesztés minden fázisában biztosítják a vállalkozás
vezetője számára szükséges segítséget: programozás, műszaki vagy gyártó
partnerek felkutatása, műszaki és jogi információk megszerzése, finanszírozáshoz

források felkutatása, szakértők megkeresése, a fejlesztésben résztvevő szereplők
koordinálása stb.
9.3.1.4.Az innovatív gazdasági tevékenységet ösztönző kockázati tőke alap
alprogram
Az alprogram célja: a helyi vállalkozásszerkezet átalakulását ösztönző és az
intelligens kistérség működését a gyakorlati életben megvalósító tudásra és
kreativitásra épülő innovatív vállalkozási kezdeményezések támogatására
célszerűnek látszik egy a pénzintézmények és magánbefektetők (esetleg az
önkormányzatok) részvételével egy kistérségi innovációs tőkealap létrehozása.
A kockázati tőke finanszírozás általában az innovatív vállalkozások hosszú
távú finanszírozási eszköze. A sárvíz kistérség Területfejlesztési Tanácsa számára
azt javasoljuk, hogy finn mintára egy olyan pénzalapot hozzon létre, amelynek
egyik elkülönített része innovációs alapként működik. Az új ötletek kidolgozása és
bevezetése kapcsolódjon össze az alábbi pontban javasolt e-Inkubátorház
alprogrammal. A kistérségi kockázati tőke alapot regionális támogatással is meg
lehet valósítani.
A kockázati tőketársaság társtulajdonosként száll be egy-egy jelentős piaci
felfutás előtt álló ígéretes vállalkozásba, marketing és egyéb üzleti
szolgáltatásokban segít, majd 1-3 év múlva tulajdonrészét visszaadja (nyilván
jelentős nyereséggel) az eredeti vállalkozóknak. A pénzügyi közvetítő
tevékenységet végzők, mint szolgáltatók, maguk is önálló vállalkozások lehetnek.
9.3.1.5.Kistérségi innovációs díj alprogram
Az alprogram célja: az innovatív környezet kialakulásának ösztönzése a
Sárvíz kistérségben
A kistérségi innovációs alap által nyújtható ösztönzések közül kiemeljük az
innovációs teljesítőképesség növelése és az innovációs tevékenység elismerése
érdekében minden évben kiosztandó kistérségi innovációs díjat, amelyet az a
kistérségben telephellyel rendelkező vállalkozó, kis- és középvállalkozás kaphat
meg, amely/aki az előző évben kiemelkedő hasznot hozó, nagy jelentőségű
innovációt valósított meg.
A díjnak érdemes megalapítani egy ifjúsági változatát is, amelyet annak a
legújítóbb szellemű diáknak lehetne kiosztani, aki olyan találmánnyal, innovatív
tevékenységgel, újszerű szolgáltatással jelentkezett, ami példaként állítható a többi

fiatal elé. A díjak jelentős mértékben hozzájárulhatnak a vállalkozások
megújulásához nélkülözhetetlen innovatív tevékenységek ismertségéhez,
elismertségéhez, valamint a kellő társadalmi rang elnyeréséhez.

9.3.2.e-Buisnisse fejlesztési program
Az program stratégiai célja: A kistérség vállalkozásainak ösztönzése az egazdasági megoldások használatára. Az e-business magába foglalja az elektronikus
kereskedelmet és az üzleti folyamatokat segítő digitális technológiákat. A program
egy olyan gazdasági környezet megteremtésére törekszik, amely a regionális
tudásalapú gazdasági erőtérben a kisvállalkozások versenyképességét erősíti.
A program speciális célja: A Sárvíz kistérség kis- és középméretű vállalkozásai
számára olyan elektronikus üzleti környezet kialakítása, amely elősegíti a térségi
együttműködések kialakulását a termelés, a fejlesztés, a beszerzés és értékesítés
területein annak érdekében, hogy versenyképességüket növeljék a regionális
gazdasági térben.
Indoklás
A harmadik évezred gazdaságát több egymással részben rokonértelmű,
részben pedig egymást kiegészítő fogalommal szokták illetni, úgy mint: Új
Gazdaság, tudásgazdaság, tudásalapú gazdaság, tudás vezérelte gazdaság, egazdaság vagy e-business. Ez a programcsomag ezt az összefüggő rendszert tartja
szem előtt, amikor meghatározza a Sárvíz kistérség teendőit az új gazdasági
körülményekhez való alkalmazkodás területén.
Napjainkra a magyarországi vállalatoknál - mind a vállalkozás és a
fogyasztó, mind pedig a vállalkozások egymáshoz való viszonyában - már
megjelent a digitális adatátvitel, az elektronikus üzletvitel és az elektronikus
kereskedelem. A felzárkózási folyamat azonban meglehetősen lassú, és a gazdaság
szereplőit - a vállalatok típusa és mérete szerint - rendkívül egyenlőtlenül érinti. Így
például amíg a hazai kereskedelmi bankok egyre nagyobb számban vezetik be az
úgynevezett "home banking" típusú Internetes szolgáltatásokat, addig az "Új
Gazdaság" térnyerése a termelői tevékenységekben – különösen a mezőgazdaság és
az élelmiszeripar területén - rendkívül lassan halad előre. Hasonlóképpen
egyenlőtlen fejlődés jellemzi az információs gazdaság kialakulását a vállalatok
mérete szerint is. A nagyvállalatok jelentős része már fejlett elektronikus
kommunikációs rendszerekkel rendelkezik, ugyanakkor a kis- és középvállalatok
túlnyomó többségénél ezek alkalmazása még elenyésző. Magyarországon tehát a
gazdaság egészére jellemző dualitás, az erősen exportorientált, döntően külföldi

tulajdonú nagyvállalati szektor, valamint a belső, illetve lokális piacra termelő,
nagyrészt hazai tulajdonú kis- és középvállalati szektor elkülönülése az információs
gazdaságba való bekapcsolódás terén is érzékelhető.
E programcsomag célja az elektronikus gazdasági környezet megteremtése,
az elektronikus üzletmenet és az elektronikus kereskedelem széles körű
elterjedésének elősegítése, a beszállítói, viszonteladói, szállítmányozási,
kereskedelmi láncokhoz kapcsolódó vállalkozások versenyképességének növelése a
Sárvíz kistérségben. Azt sem tagadhatjuk, hogy közép és hosszú távon elérendő
célnak tekintjük az olyan, térségen kívülről érkező vállalkozások megjelenését –
esetleg letelepedését - amelyek éppen a korszerű infokommunikációs
infrastruktúrának és üzleti környezetnek köszönhetően választják telephelyül a
Sárvíz völgyét.
Az e-gazdaság fejlődése érdekében alapvetően fontos, hogy a kistérségi
társulások és ezen belül az egyes települések (a kistérségi portál részeként)
Internetes e-gazdasági és e-kereskedelmi információs és kommunikációs centrumot
hozzanak létre és azon keresztül, váljon elérhetővé az összes kistérségi és települési
információ, nyíljon mód üzleti kommunikációs és az üzleti tranzakciók
lebonyolítására.
A Sárvíz kistérség készítse el e-gazdasági és e-kereskedelmi térképét, amely
azon kereskedelmi cégek adatait, információit és elérhetőségét tartalmazza,
amelyek e-kereskedelmi úton értékesítik, illetve a jövőben ily módon kívánják
értékesíteni termékeiket, szolgáltatásaikat.
9.3.2.1.Sárvíz Völgye e-kereskedelmi hálózat kialakítása alprogram
Az alprogram célja: a főként családi vállalkozások formájában működő
kiskereskedelmi egységek fennmaradása érdekében a helyi e-kereskedelem
hálózatának megteremtése.
A helyi gazdasági tevékenységben jelentős szerepet játszanak a
kiskereskedők. Az Internet használat elterjedésével egzisztenciájuk egyre inkább
veszélybe kerülhet, s ez az önkormányzatok számára is jelentős bevételkiesést
jelent. Ezért már középtávon célként kell kitűzni a kistérség kereskedőinek
szervezett átállását az e-kereskedelemre, amely a nagy üzletláncokhoz hasonló
széles választékkínálatával képes arra, hogy a lakossági fogyasztást megkösse, és
megakadályozza, hogy a keresetek a térségen kívül kerüljenek elköltésre. Ennek
érdekében célszerű lenne átgondolni, hogy a helyi – főként a falusi kiskereskedelmet miként lehetne lassan átállítani az Internet- vagy ekereskedelemre.

Ma már Magyarországon is egymás után jönnek létre az Internet áruházak,
akik képviselőiken keresztül tartják fenn a kapcsolatot a vevőkkel. A rendszer
előnye, hogy a vevő a lehetséges legolcsóbb áron jut hozzá a kívánt termékhez,
amelyet megrendelésére házhoz szállítanak, a kereskedő pedig anélkül, hogy pénzét
árukészletébe fektetné, hozzájut az árrésből származó jövedelméhez, sőt áruskáláját
is kiszélesítheti, hiszen az e-áruház láncokban az élelmiszereken túl máshol nem
forgalmazott termékek is szerepelnek. A helyi intranet és Internet hálózat
segítségével sikeresen lehet megszervezni az egész kistérség ellátását.
A kistérségben várhatóan gyorsuló tempóban jönnek létre piaci alapon az
Internetes boltok. A lakossági tájékozódás érdekében elemi feladat, hogy a
település és környezete minden boltjáról, árukínálatáról és minden további
információról részletes tájékoztatást lehessen kapni, ezért az Internetes boltok
linkjei legyenek rajta a portálján.
9.3.2.2.A helyi gazdaság szereplőinek infokommunikációs szolgáltatások
befogadását ösztönző alprogram
Az alprogram célja: párhuzamosan az infrastrukturális fejlesztésekkel és az
információs szolgáltatások kialakításával, el kell indítani a vállalkozói befogadó
közeg, a kistérség gazdasági szereplőinek felkészítését az infokommunikációs
rendszer nyújtotta lehetőségek intenzív kihasználására.
Magyarországon a kereskedelmi cégek, mintegy 90 százalékának van
Internet kapcsolata, de Internet biztonságot rögzítő dokumentummal csak 7
százalékuk rendelkezik. Annak ellenére, hogy a gazdasági felmérések 2003-ra e
téren jelentős növekedést prognosztizálnak (kb. 35%), ez a tény nagymértékben
hátráltatja az online gazdaság fejlődését, elsősorban a vásárlókban növelve
bizalmatlanságot.
A kereskedelemi vállalatok a felmérések szerint a beszállítók
megbízhatóságát és a jó piaci ismereteket tartják a legfontosabbnak. Többségük
azonban még bizalmatlan az Internetes tranzakciók iránt. Ezen a helyzeten részint a
biztonsági rendszerek fejlesztésével, a biztonságvédelmi dokumentumok
elkészítésének és használatának kötelezővé tételével, és az ez irányú fejlesztések
pénzügyi támogatásával (hitelek, támogatások, pályázatok) lehet javítani.
Kistérségi szinten csupán arra van lehetőség, hogy a vállalkozások körében a
biztonságtechnikára erőteljesen fel kell hívni a figyelmet. Ma már a
kisvállalkozások is érdekeltek a biztonságban, hiszen négy mikrovállalkozásból
három, öt kisvállalkozásból pedig négy rendelkezik a világhálóra való kapcsolódás

lehetőségével. Rendeléseik feladására a cégek 38, ajánlattételre 50 százalékuk
használ Internetet. A beszerzések terjedését az Interneten keresztül
Magyarországon akadályozza még a partnerek felkészületlensége (informatikai
ismeretek), a hiányos gazdasági információk. A felmérések azt mutatják, hogy ha
minden megfelelően működne hazánkban a potenciális Internet vásárlók köre 2003ban már elérné a 80 százalékot. Lakossági körben az elemzők arra számítanak,
hogy öt év múlva minden második netező vásárolni fog a hálón.61
A fenti adatok tükrében a kistérség gazdaságának erősítése szempontjából a
következő tanulságokat vonhatjuk le:
1. A vállalkozások piaci lehetőségei jelentős mértékben erősíthetők a
jövőben az Internet használatának terjedésével.
2. Piaci szempontból alapvető fontosságú a megfelelő biztonsági háttér
kiépítése és a minőségbiztosítás. Különösen igaz ez a beszállítói rendszer és a
klaszterek kialakulásában, de fontos tényező a lakossági online vásárlások
növekedésében is.
3. A vállalati marketing megkerülhetetlen eleme az Interneten
megjelenő információ és reklám.
9.3.2.3.Monitoring alprogram
Az alprogram célja: kistérségi gazdasági adatbázis kialakítása és a
vállalkozások minőségbiztosításának előkészítése
• Adatgyűjtés a működő gazdálkodói szervezetekről; ennek a gyűjtésnek az
eredménye egy elektronikus adatbázis (portál) legyen.
• Második lépésként, elő kell segíteni a fogyasztói elektronikus
kereskedelemmel
foglalkozó
vállalkozások
minőségbiztosítási
tevékenységét. Ennek jelentősége a tágabb piaci környezethez való
kapcsolódásban jelenik meg, de európai uniós követelmény is.
9.3.2.4.Promóciós alprogram
Az alprogram célja: az infokommunikációs technológiák üzleti
felhasználatának népszerűsítése, a megfelelő üzleti környezet kialakítása, az online
gazdaság előmozdítása.
Információs anyagokat kell készíteni a gazdálkodó szervezetek számára a
következő témakörökben:
• Elektronikus üzletvitel, e-gazdaság
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• Elektronikus tranzakciók
• Távmunka és távoktatás
Az infokommunikációs termékekből és szolgáltatásokból profitáló
vállalkozások együttműködésével információs anyagokat kell készíteni,
marketingkampányokat kell lebonyolítani a kis- és középvállalkozások valamint a
fogyasztók irányába, a következő témakörökben:
• Elektronikus kereskedelem
• Elektronikus fizetési megoldások
• Online fogyasztóvédelem.
A fenti információs anyagokat több céllal és több csatornán (írott és
elektronikus sajtó, előadások, kábeltévé, civil szervezetek bevonása stb.) keresztül
kell eljuttatni az érintettekhez.
9.3.2.5.Az infokommunikációs technológiák üzleti felhasználását ismertető
alprogram
Az alprogram célja: az új technológiák gyakorlati alkalmazásának
megismertetése a felhasználók körében.
Ennek érdekében megfelelő képzési programok indítása, támogatása. Az
infokommunikációt népszerűsítő, bevezető képzést nyújtó rendezvényeket kell
szervezni kompetens szakmai partnerek közreműködésével. Oktatni kell a kis- és
középvállalkozói réteget az infokommunikációs rendszerek üzleti célú
használatára, illetve szükséges támogatni oktatási programok és oktatási anyagok
létrehozását. Ezek megszervezésében és lebonyolításában fontos szerepet
játszhatnak a teleházak és a „kistérségi virtuális tudásház”, valamint a helyi
televízió.

9.3.3.A mezőgazdasági vállalkozások működését segítő program
A program célja: a lehetséges gazdasági (és technológiai, infrastrukturális)
feltételek magas szintű – ökológiai szemléletű - javítása, kiemelten a tudásalapú
gazdaság fejlesztése. A hagyományos mezőgazdaság intenzív modernizálása az egazdaság, az e-piactér lehetőségeinek kihasználásával.

Indoklás

A Sárvíz kistérség gazdasági életének gerincét a mezőgazdasági termelés
alkotja, még akkor is, ha termelési értékét tekintve az ágazat jelentősége csökkent
az elmúlt évtizedben. Miután a kistérség településein élők többségének a
mezőgazdaság nyújt megélhetési lehetőséget, fejlesztése egyszerre tekinthető
gazdasági és társadalmi célnak.
A tulajdoni szerkezetben a magántulajdon dominál, ugyanakkor ebben a
körben kiemelkedően sok a kis területen gazdálkodó őstermelő. A korszerű
gazdálkodásra alkalmas családi gazdaságok száma alacsony (településenként
átlagosan 5-10). Ezeknek a helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatása elenyésző. A
kistérség fejlesztési koncepciója a termékszerkezet bővítését és diverzifikálást, a
munkaigényes, nagyobb hasznot hozó termékek előállítását kívánja elmozdítani.
A kormány kezdeményezésére 2003 februárjában elindul – a birtokstruktúra
korszerűsítése, a földhasználat racionalizálása és nem utolsó sorban a
mezőgazdasági termelők korstruktúrájának javítása érdekében – a földtulajdon
életjáradékká váltása program. Ez tekintettel az Európai Unió mezőgazdasági
programjára minden valószínűség szerint nálunk is jelentős változásokat fog
előidézni62:
1. Meg fog történni a kisebb – 3 ha alatti – földparcellák egyesítése és
a nagyobb, életképes birtokrendszer kialakítása.
2. Az államilag kialakított gazdaságokat a szakmailag képzett, fiatal
családok fogják megkapni, megfelelő üzleti és gazdálkodási terv alapján, pályázati
úton.
3. Az uniós követelményeknek megfelelően gazdálkodást csak a
nyugdíjas korhatár betöltéséig lehet majd végezni (ennek bevezetése a csatlakozás
utáni években várható).
Ezek a követelmények várhatóan magukkal vonnak olyan következményeket
is, amelyek megoldására fel kell készülni: így például jelentősen csökkenni fog, bár
várhatóan életképessé is fog válni, a mezőgazdasági termelők száma. A lakosság
számára biztosítani kell új, a mezőgazdasághoz vagy a vidéki környezethez
intenzíven kapcsolódó, tevékenységi és megélhetési lehetőségeket. A
mezőgazdaságból élőknek pedig kiegészítő tevékenységet. Fontos cél az is, hogy az
új földhasználati struktúra keretében megjelenő fiatal gazdálkodók a helyi lakosság
köréből kerüljenek ki.
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Annak érdekében, hogy a Sárvíz kistérség mezőgazdaságát ne érje
felkészületlenül a már elindult reform folyamat, valamint az EU tagsággal együtt
járó új szabályozási rendszer, a következő programok beindítását javasoljuk.
9.3.3.1.Mezőgazdasági piackutató és kapcsolatépítő alprogram
Az alprogram célja: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezetek integrációjának elősegítése a regionális piacokra.
Ahhoz, hogy a termelők kellően tájékozottak legyenek az értékesítési
lehetőségeket illetően, valamint arról, hogy milyen termékek keresettek a hazai és
külföldi piacokon megfelelő információkra van szükség. A mezőgazdasági
piackutató és kapcsolatépítő program célja ennek az információáramlási
hiányosságnak az áthidalása, oly módon, hogy a térség termelőihez eljuttatják
azokat az információkat, melyek segítségével azok új és kedvezőbb értékesítési
lehetőségekhez juthatnak. E program megvalósítása az alábbi elemek együttes
működtetésével érhető el:
1. Piackutató szolgálat megszervezése:
Létre kell hozni egy olyan szervet, csoportot, mely képes naprakész és
részletes információkat beszerezni a különböző piacokon felmerülő keresletekről, a
fentebb elmondottak miatt elsősorban az EU piacokra koncentrálva. A szolgálat
megszerveződhet a termelők alulról építkező kezdeményezése révén, vagy pedig
önkormányzati segítséggel. Az információforrások minél szélesebbé tétele
érdekében a szolgálatnak kapcsolatokat kell fenntartania az EU agráripari
helyzetében jártas kutatóintézetekkel, kamarákkal.
2. Tájékoztató szolgáltatások a termelők részére:
Arra kell törekedni, hogy a termelőkhöz minél gyorsabban, részletesebben
jussanak el azok a lehetséges piacokról szóló információk. Ez történhet kiadványok
útján is, de a leghatékonyabb módja az internetes adatszolgáltatás.
3. Kapcsolatteremtés a potenciális külföldi partnerekkel:
A térség gazdái előnyösebb megállapodásokat köthetnek, ha az üzletek
létrejöttét egy közvetítő szerv segíti, mely lehet a piackutató szolgálat. Így
könnyben leküzdhetővé válnak a nyelvi vagy az információáramlási nehézségek.
4. A program beillesztése a régió e-piactér koncepciójába:

Az
információszerzés,
adatkezelés
hatékonyságnövelése
és
a
méretgazdaságosság megfontolásai alapján a programnak a szükséges pontokon
illeszkednie kell a regionális e-piactér programba.
A Sárvíz kistérség mezőgazdaságból élő lakosságának többségét az
őstermelők adják. Termelési kapacitásuk kicsi, pénzügyi forrásaik korlátozottak, a
piaci lehetőségekre való rálátásuk alacsony és korlátozott. Annak ellenére, hogy a
kormányzat birtok-racionalizációs programja sokak számára a tevékenység
beszüntetését jelenti, a közeljövőben még számolni kell az őstermelők jelentős
számának fennmaradására. Középtávon fennmaradásuk záloga csak is a klaszterbe
vagy szövetkezetbe tömörülés lehet, amit az uniós csatlakozás minden bizonnyal
fel fog gyorsítani. A fejlődés lehetséges utjainak feltárását és az azokhoz vezető
kapcsolatrendszer kiépítését is jól szolgálja az alprogram megvalósítása.
A kistérség mezőgazdasági termelésének jövője nagymértékben attól függ,
hogy milyen mértékben tud integrálódni a megyei, regionális és a globális piacokra.
A mezőgazdasági termékszerkezet váltásban új lehetőségeket nyit meg a
biotechnológia. A helyben lévő szállítási kapacitás kilátásba helyezi a szállításra
egyébként érzékeny friss biotermékek külföldön történő értékesítését. Gondolunk
itt például a börgöndi repülőtér nyújtotta gyors szállítási kapacitás kihasználására.
9.3.3.2.Mezőgazdasági termelő adatbázis alprogram
Az alprogram célja: A kistérségi intelligens ökológiai gazdasági övezet
programjának részeként - a mezőgazdaság versenyképességének növelése
érdekében -, alapvető fontosságú feladat a mezőgazdasági kapacitást építő és bővítő
program kidolgozása.
• Kistérségi termelő-szolgáltató adatbázis létrehozása (kistérségi
mezőgazdasági e-kereskedelmi adatbázist), amely tartalmazza a mezőgazdasági
kínálatot és az ehhez kapcsolódó szolgáltatói oldal adatait is.
• Az adatbázis összekapcsolása a megyei, a regionális és a nemzeti
adatbázisokkal. Cél, hogy a kistérség agrár vállalkozásai intenzíven
kapcsolódjanak be a dél-dunántúli régió agrár e-piacterének létrehozásába. Az
egységes adatbázis elősegíti, hogy a potenciális felvásárlók könnyebben
rátaláljanak a térség termelőire, s minél pontosabb és elérhetőbb adatokat tudjanak
szerezni a mezőgazdasági kínálatot illetően. A lehetséges külföldi partnerek
felkutatása miatt az adatbázis angol nyelvű verzióját is el kell készíteni.

9.3.4.Virtuális vállalatok program
A program stratégiai célja: az olyan térség specifikus termékek előállítására,
vagy azok újszerű kombinációjára specializálódó kis- és mikrovállalkozások
számára, amelyek esetében rendelkezésre áll az előállításhoz szükséges kritikus
tömeg, belső versenyre és kooperációra épülő, innováció orientált, a hálózottság
elvén szerveződő versenyképes vállalkozói struktúra kialakítása.
A program speciális célja: olyan költség hatékony termelői és szolgáltató rendszer
kiépítése a kistérségben, amely a relatíve magas jövedelem előállítása mellett
relatíve magas foglalkoztatottságot biztosít a kistérségben.
A vállalkozások együttműködésének egyik formáját az ún. klaszterek
alkotják, amelyek egy-egy tevékenységre korlátozzák a vállalkozók összefogását.
A földrajzi koncentráción és a bizalmon alapuló együttműködés előnye, hogy
költség hatékony (ismertek a piaci szereplők, a közelség okán alacsonyabbak a
tranzakciós költségek), lehetővé válik minden tag számára a speciális
szolgáltatások igénybevétele, alacsonyak a logisztikai költségek, közös
minőségbiztosítási rendszerből eredő megtakarításra van mód. A klaszteren belül a
vállalkozások közötti verseny nem árversenyben, hanem a minőségben és a
specialitásban jelentkezik. Másként fogalmazva: a verseny innovatív jellegű.
A klaszterek létjogosultságát bizonyítja, hogy nemzetközi felmérések
alapján, a vállalkozások termelékenysége 2-4 százalékkal, eredményességük pedig
4-6 százalékkal javul. A másik fontos jellemzőjük, hogy nyomukban újabb
vállalkozások jönnek létre, például speciális szolgáltatásokat nyújtó intézmények,
tehát a folyamat öngerjesztővé válik.
A klaszter építés kritériumai és alapelvei:
1. Csak olyan tevékenység lehet sikeres, amely a térségben jellemző és
további kapcsolódó tevékenységek alapjául szolgál.
2. Kritikus tömeg: a siker feltétele a szükséges alapanyagok, termelési
eszközök és a finanszírozási források mellett a tudás megfelelő mennyisége,
amelyek segítségével külső források bevonása nélkül alkotható meg a piacra kerülő
termék.
3. A klaszter alapja a verseny. Ez azt jelenti, hogy a klaszterbe tömörült
résztvevők mindegyike győztes pozíciót foglalhat el, de a túlzottan individuális
hozzáállás akadályozhatja is a kooperatív munkát. Sikerhez csak a verseny és az
együttműködés harmóniája vezet.

4. A vertikálisan integrált struktúra a klaszteren belül a tapasztalatok
alapján kudarcra van ítélve. Ezért a termék koncepciójával és a kereskedelemmel a
vezető vállalkozás foglalkozik, míg a termelés, mint tevékenység átruházható.
5. A siker kulcsa a végfogyasztóhoz a lehető legközelebb kerülni. Ezért a
marketing csatornák közbenső szereplőit ki kell iktatni a rendszerből.
6. Külső befektetők bevonása nem előnyös, mert nem a hosszú távú
eredményességben érdekelt.
7. A klaszter építésben a legeredményesebb vállalkozási forma a
„virtuális vállalat”
9.3.4.1.Mezőgazdasági klaszter alprogram
A program stratégiai célja: a mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének
növelése, a piacon való fennmaradás és a gazdaságok jövedelmének növelése
érdekében a kistérség mezőgazdaságának az együttműködések hálózatára épülő
integrációja.
A térség vállalkozásait a családi gazdaságok valamint az őstermelők
aránytalanul nagy száma jellemzi. Ahhoz, hogy akár a megyei vagy a regionális
piacon talpon tudjanak maradni összefogásra, versenyképességük növelésére van
szükség. A mezőgazdaságot segítő programok kohéziós erők lehetnek ugyan,
amelyek ösztönzik és összefogják a termelőket annak érdekében, hogy elindítsák a
virtuális mezőgazdasági társulások programját és megalapítsák mezőgazdasági és
élelmiszeripari virtuális vállalataikat. A résztvevő mezőgazdasági mikro-, kis- és
középvállalatok egységes nagyvállalatként léphetnek fel a virtuális vállalatok
keretében együttműködve képességeik, ismereteik, kapacitásaik és kapcsolataik
összeadásával és a feladatok egymás közötti megosztásával.
Az értékesítésen és a beszerzői (takarmány, tápszerek, növényvédő szerek,
vetőmag stb.) tevékenységen túlmenően értékes összefogás lehet a térségben
például az állattartók számára egy közös mini vágóhíd felállítása, a biotermékek,
gyógynövények termesztői számára a közös csomagoló rendszer megoldása.
Esetleg a helyi termékek feldolgozására kialakított „kisüzemek” létrehozása
(gyümölcs feldolgozó: aszaló, sűrítmény készítés, zöldség szárítás, hűtőház stb.).
Az összefogás másik lehetséges módja az egységes fellépés és belépés már létező
élelmiszer feldolgozó nagyvállalat beszállítói körébe.

Beszállítói hálózat fejlesztését ellátó szervezeti háttér kialakítása
A klaszter építés legtipikusabb példáit az iparban találjuk. A mezőgazdaság
területén ma még Magyarországon csak egyetlen példát ismerünk, éppen a Középdunántúli régióban működő Pápa Hús Rt. által létrehozott klasztert.
Általános szabályként kell rögzíteni, hogy a vállalkozások gazdasági
hálózatokba történő bekapcsolás akkor lehet sikeres, ha a folyamat valamilyen
integráló intézményre épül. Ez az integrátor egyaránt lehet multinacionális
nagyvállalat, fejlődő képes közép-vállalat, vagy éppen kisvállalkozások
horizontális szerveződése (franchise rendszer). A klasztert a földrajzi koncentráció,
a tudatos hálózatépítés, az együttműködés és a résztvevők közötti folyamatos
verseny együttese határozza meg. Teendők:
• Beszállítói ügynökség létrehozása: feladata az integrátorok beszállítókkal
szemben támasztott követelmények felmérése, ennek alapján a beszállítói kör
meghatározása és ezen belül a vállalatok osztályozása, minősítése, a velük
kapcsolatos intézkedések, információk közvetítése, a vevő által tervezett
fejlesztésekre a beszállítók felkészítése, újabb beszállítói igények felkutatása.
Fontos feladata a logisztika.
• Beszállítói adatbázis készítése és folyamatos frissítése
• Integrátori beszállítói pilot program:
- Az integrátor vállalatok felmérése
- A beszállítók számára speciális támogatási – finanszírozás, szakmai
ismeretek – pilot program indítása, annak érdekében, hogy a maguk számára
is megteremtsék a beszállítói hálózat beindítását.
• Speciális szolgáltatások: ezeket többnyire önálló intézmények,
vállalkozások biztosítják, de az ügynökség feladata a felkutatásuk és a
vállalkozókkal történő kapcsolat koordinálása: partnerkeresés, export
biztosítás, hitelbiztosítás, minőség-ellenőrzés, információ szolgáltatás stb.

9.3.5.Távmunka program
A program célja: távmunkahelyek kialakítása, a munkahelyek távmunkahellyé
történő konvertálásának segítése és a nem aktív, de munkaképes lakosság
távmunkahelyek segítségével történő munkába állása. Minőségi munkához juttatni
a periférikus térségekben, településeken, külterületeken lakókat, illetve azokat, akik
fogyatékosságuk vagy egyéb okok (pl. kisgyermek) miatt nem képesek a napi

bejárásra. A távmunka feltételrendszerének biztosítása vonzerőt jelent már
középtávon és a kistérségben élő vagy letelepedni kívánó értelmiség számára is.
A program stratégiai célja: fiatal értelmiségi családok és a jelenleg munkanélküli
értelmiségiek letelepedését elősegíteni a kistérség területén.
Az EU Fehér Könyvben felsorolt nyolc stratégiai fontosságú terület egyike a
távmunka feltételrendszerének megteremtése és népszerűsítése. A nemzetközi
gyakorlat szerint számtalan tevékenységi kör ellátható otthoni munkával. Ilyen
többek között az adatbevitel, adatrögzítés, digitalizálás, az ügyviteli feladatok,
számvitel, könyvelés, leltárkészítés, fordítás, sajtófigyelés, ügynöki tevékenységek
vagy éppen az elektronikus kereskedelem.
9.3.5.1.Táv-munkára felkészítő alprogram
Az alprogram célja: a távmunkában rejlő lehetőségek megismertetése a
lakossággal, az igények felmérése.
A fenti cél megvalósítása érdekében:
• Az Sárvíz kistérség Területfejlesztési Tanácsa indítson kísérleti
projekteket a táv-munkavégzés különféle formáinak bemutatására,
• Induljon meg a távmunkások képzésének, illetve a távmunkássá
válás átképzési mintaprojektje, különös tekintettel a hagyományos
munkavégzésben korlátozott személyekre (GYED-en lévő kismamák,
mozgáskorlátozottak, leszázalékoltak.)
• A már működő teleházak vagy faluházak bekapcsolásával kezdjék el
– a megyei Munkaügyi Központtal együttműködésben – a távmunka
megismertetését, népszerűsítését, esetleg az első távmunkások képzését.
A program beindításában külön preferálni kell a fiatal kisgyermekes nőket, a
felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosságot. A program megvalósításához külön
forrás lehetőséget biztosít a Phare 2002-2003 ORPHEUS programja (Új esély
program)
9.3.5.2.Táv-munka közvetítő és szervező alprogram
Az alprogram célja: a táv-munkások számára megfelelő munkafeltételek
biztosítása.
Mint arra már korábban kitértünk, a teleházak és a virtuális tudásház
létrehozásának keretében, azok számára, akik otthonukban még nem rendelkeznek

megfelelő infrastruktúrával és eszközökkel, a bérelhető munkahelyek kialakítása
látszik a legjobb megoldásnak. A foglalkoztatásnak központilag történő szervezése
lényegében egy új típusú „táv-munka” klaszternek felel meg, amelyben az
ügynökség szerepét és a speciális szolgáltatások rendszerét a virtuális tudásház látja
el.

9.3.6.Kistérségi turisztikai program
9.3.6.1.Kistérségi digitális turisztikai térkép alprogram
Készüljön el a kistérség digitális turisztikai térképe, mely több nyelven
szemléletesen dolgozza fel a közlekedési útvonalakra, túravonalakra és
lehetőségekre vonatkozó összes információt, tartalmazza a települések térképeit, a
turisták és közlekedők számára fontosabb kulturális és közintézmények, valamint a
szálláshelyek, éttermek megjelölésével és azok alapinformációival (például nyitva
tartás, telefonszám, belépődíj, stb.), továbbá a szabadidős programok teljes
adattárát linkekkel csatolva a térképhez. A kistérségi turisztikai információs
rendszer csatlakoztatása a regionális és az országos turisztikai információs és
értékesítő rendszerhez.
9.3.6.2.Tudásfejlesztő- és ökoturizmus alprogram
A hazai és külföldi fiatalok csoportos és a családi turizmus fejlesztése
érdekében a kistérség különleges és egyedülálló környezeti szépségeit, flóráját és
faunáját megismertető többnapos kerékpáros, lovas-, vagy gyalogtúra programok
kialakítása kellően felkészült túravezetők irányításával. A több napos túrák
lehetőséget adnának a Sárvíz kistérség élővilágának megismertetésére. A
programok összekapcsolása a sporttevékenységgel, a kerékpár vagy a lovas
turizmussal egyedülálló turisztikai programok szervezésére nyújt módot a hazai és
a külföldi fiatalság számára.
Előnyös lenne, ha e programok oktató anyaga Interneten vagy CD-room
formájában is elérhetők lennének, és illeszkednének az iskolai környezeti és
természetvédelmi tananyagokhoz. Ezeknek a kiadványoknak és a világhálón való
megjelenésnek nem csak a kistérség megismertetése, népszerűsítése az egyedül
lehetséges célja, hanem bevételi forrást is jelent: A Sárvíz madárvilága, TácGorsium római emlékei, a Rétszilasi tavak élővilága, Hagyományos halászat a
Sárvíz mentén stb,

9.4.Társadalompolitikai Program
Magas életminőséget és esélyegyenlőséget biztosító, vonzó
intelligens vidéki környezet
− A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló, a
természeti értékeke és a biodiverzitás megőrzésén alapuló
környezetvédelem széleskörű megvalósítása, ökológiai szemléletet
tükröző intelligens házak és lakások világa −
A program stratégiai célja: az integrált vidékfejlesztés európai és nemzeti
programjának megvalósítása keretében az információs közműrendszer közjóléti és
társadalmi hasznosítása a kistérség életminőség javítása érdekében. – Az
egészséges emberi környezet és a fenntartható fejlődés érdekében a a már kialakult
környezeti károk felszámolása, a potenciális veszélyforrások eliminálása, az
alternatív energiaforrások és környezetvédelmi technológiák elterjesztése.
A program speciális célja: a program megvalósításának hármas célkitűzése
a digitális szakadék veszélyének csökkentése, az információs társadalom
vívmányainak befogadtatása a lakosság körében és az egészséges, környezetbarát
vonzó vidéki életfeltételek megteremtése a Sárvíz kistérségben: felszíni és felszín
alatti vizek védelme, szennyvízelvezetés, véderdősávok létrehozása, alternatív
energiaforrások kiaknázása, a lakosság környezet iránti érzékenységének tudatos
formálása.

9.4.1.A természeti környezet védelmét és az egészséges lakókörnyezet
feltételeit javító program
A program célja: A Sárvíz kistérség külső hatásokra rendkívül érzékeny
ökológiai egyensúlyának fenntartása, a keletkezett károk helyreállítása, az ember
által okozott károkozó tényezők felszámolása.
A program speciális célja: A Sárvíz kistérség felszíni vizeinek
minőségjavítása, a magas talajvíz elleni védekezés megszervezése, a korszerű
hulladékgazdálkodás kistérségi rendszerének kialakítása, a környezetkímélő
alternatív energiaforrások kiaknázása.

Indoklás
Az integrált területfejlesztés koncepciójának megfelelően a mezőgazdaságot
ma már nem egyszerűen árutermelő ágazatnak, hanem olyan komplex egységnek
tekintjük, amely egyéb feladatokat is ellát: munkát, megélhetést, életcélokat és
feladatokat ad a vidéken élő lakosságnak, miközben tájat, élővilágot, talajt, vizet,
egyszóval környezetet teremt. E multifunkcionális szerepkör betöltése ugyan akkor
jól átgondolt ökoszociális koncepció meglétét feltételezi, amelyben a térség
gazdasági és társadalmi fejlődése a természeti környezet adottságainak és
lehetőségeinek megfelelő módon és ütemben zajlik, gondot fordítva az adott terület
potenciális természeti érzékenységére.
Az ökoszociális szemléletmód nem új keletű az európai politikai
gondolkodásban. Ennek ellenére megvalósítására csak az integrált vidékfejlesztés
keretében kerülhet sor, mert elemi feltétele a regionális és kistérségi területpolitika
intézményi rendszerének kialakulása. Az ökoszociális társadalomelmélet
fókuszában az ember (társadalom), a természet és a gazdaság egységes rendszert
alkotnak, amelyek területről területre változó összefüggéseket mutatnak. Ezért a
kialakításra kerülő stratégiai programok és célrendszerek csakis a lokalitás
viszonylatában fogalmazhatóak meg.
A Sárvíz kistérség táji adottságainak értékei és erősségei között mindenek
előtt a tiszta levegőt, a jó minőségű termőföldet, a jó minőségű ivóvizet adó
rétegvizet kell megemlítenünk. Az erősségek sorába kell sorolnunk a szervezett
hulladékgyűjtést. A modern műszaki védelemmel ellátott befogadó lerakó
Székesfehérváron található.
A Sárvíz mentén a terület-felhasználás fő vonalakban megfelel a terület agroökológiai potenciáljának. Ugyanakkor a szakértői anyagok rámutatnak arra, hogy
mezőgazdasági szempontból még jelentős tartalékokkal rendelkezik a kistérség: a
kiterjedt gyepes területek az extenzív állattenyésztés kiszélesítésére, a gazdag víz
készletek az öntözéses növénytermesztés és haltenyésztés bővítésére adnak
lehetőséget. Bár a kistérség területeinek mintegy 22 százalékát erdők borítják,
jelentős erdőtelepítésekre van még lehetőség, s ez a vadgazdálkodás valamint a
fakitermelés fejlesztésére is alkalmat nyújt.
A kistérség legnagyobb természeti értéke, hogy a Sárvíz-völgy, a Rétszilasihalastavakkal kapcsolódva a Dunántúl legjelentősebb ökológiai folyosójának része,
mely a Duna-völgy kisalföldi szakaszát átlósan kapcsolja össze a Duna sárközi
részével. Itt terül el Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, amely vizes élőhelyeivel és
madárvilágával, valamint egyedülálló flórájával a külső hatásokra különösen
érzékeny környezetvédelmi területnek számít.

9.4.1.1.A Sárvíz kistérség vízkészleteinek védelmét biztosító alprogram
Az alprogram célja: a felszíni vízfolyások és a talajvíz szennyeződési
forrásainak helyi felszámolása, a kommunális szennyvíz elvezetése és tisztítása;
belvízvédelmi intézkedési terv készítése; rendszeres mérésekre és megfigyelő
állomások felállítására épülő monitoring rendszer kiépítése. A kistérségen kívülről
érkező szennyeződés megszüntetése érdekében, aktív fellépés egy regionális szintű
összefogás és cselekvési program kidolgozására.
Környezeti szempontból a kistérség legnagyobb gyengeségét a felszíni
vízfolyások és a talajvíz területén találjuk. A felszíni vizek – Sárvíz (Nádor) és
Malom csatornák – szennyezettek, amely mindenek előtt a Veszprém - Várpalota –
Székesfehérvár területről származó és a Séd-Gaja rendszeren keresztül a Sárvíz
völgyébe érkező ipari és kommunális eredetű szennyvizeknek köszönhető. A
vízfolyások tisztulása helyett további szennyeződés forrásait találjuk a kistérségben
a Sárvíz-völgyének déli szakaszán, ahol Sárbogárd és Cece térségében a
kommunális eredetű szennyvíz beáramlását kell kiemelnünk. A csatornákból
történő nagy mennyiségű vízkiemelésnek köszönhetően ez a víz, tisztítás nélkül
kerül felhasználásra a térség halastavainak vízpótlására és az öntözéses
mezőgazdasági termelésre, jelentősen rontva a fogyasztásra kerülő termékek
biológiai minőségét.
A terület talajvíz szempontjából érzékeny. Különösen Tác, Soponya, Aba,
Káloz és Sárszentágota körzetében állapítható meg a tartósan magas talajvíz:
- a magas, helyenként 0-1 m magasságot is elérő talajvíz a legtöbb
településen élő probléma,
- a talajvíz szennyeződés érzékenységi besorolása: B, prioritás II.,
kivéve Sáregrest, ahol IV. prioritású;
- Sáregres kivételével a kistérség minden települése nitrát érzékeny
terület, az ivóvíz kutak hidrogeológiai védőterülete még nincs
kijelölve,
- a területen keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása nem
megoldott, a szippantásos rendszer gyakorlatilag nem működik,
- a kistérség egész területén évente körülbelül 365 000 m3 szennyvíz
keletkezik, ami naponta mintegy 1000 m3-nek felel meg, ami végső
soron a terület talaját, talajvízét terheli,
- a talaj, talajvíz szennyezettségéről nincsenek pontos információk,
A potenciális talaj és talajvízszennyező források: a felszámolatlan, nem
rekultivált települési szemétlerakók, a mezőgazdasági vegyszertárolók, gép- és
üzemanyag tárolók (a volt TSz és állami gazdasági majorok területén) valamint az

állattartó telepek szerves trágya gyűjtői. A hulladékgyűjtés nem 100%-os, szelektív
gyűjtés pedig csak két településen megoldott. Jelentős mennyiségű hulladék
(évente 12-14 000 m3) a területen marad, melynek egy része (jellemzően 1-5%)
veszélyes hulladék (a termelési hulladékok mennyiségéről és minőségéről nincs
teljes körű információ).
A fenti problémák felszámolása érdekében az alprogram keretében az alábbi
feladatok megvalósítását látjuk szükségesnek:
9.4.1.2.A Sárvíz kistérség egységes rendszerbe foglalt, a tájegység jellegéhez
alkalmazkodó vízgazdálkodási program elkészítése.
A program tervezet elkészítése elemi feltétele a regionális szintű ökológiai
együttműködés kialakításának és az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek. Fontos
szempontnak tarjuk, hogy a vízgazdálkodási program kiemelten kezelje a kistérség
agrár-ökológiai szempontjait, és mutasson rá az egész területre kiterjedő, ún.
„területfedő” agrárium kialakításának ökológiai lehetőségeire. E téren
kulcsfontosságú dokumentumnak tekintendő a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Program (NAKP), amely 2002-ben látott napvilágot. A Sárvíz kistérség gazdasági
életét alapvetően a mezőgazdasági termelés határozza meg. A csatornák vizének
helyreállítása a helyi öntözéses mezőgazdaság fejlesztése – biokertészet,
zöldségtermelés stb. – az egész térség szempontjából fontos. A jelenlegi öntöző
rendszer nem csupán a tájvédelmi körzet közvetlen szomszédságában, hanem a
távolabb fekvő területek mezőgazdasági termelését is befolyásolja: a soponyai
víztárolótól az öntözőrendszer egészen Kislángig lenyúlik.
A vízgazdálkodási program kiemelt területeit az alábbi alprogramok
kialakításában látjuk:
9.4.1.2.1.Vízhasználat racionalizálási alprogram
A Malom-csatornából és a Nádor-csatornából (Sárvíz) történő nagy
mennyiségű vízkivétel jelentősen hozzájárul a szennyezettség koncentrációjának
emelkedéséhez.
9.4.1.2.2.Monitoring alprogram
A szennyezettség okainak és kezelésének elemi feltétele, a pontos és
rendszeres adatfeltárás. Ennek érdekében a kistérség területén meg kell szervezni a
vízfolyások és talajvizek monitoringozását.

9.4.1.2.3.Belvíz elvezetési intézkedési terv készítése alprogram
A települések belvizeinek elvezetésére egységes intézkedési terv készítését
látjuk szükségesnek, amely a vízelvezető árok rendszer kiépítése és rendszeres
karbantartása mellett a talajvíz szennyeződésének forrásaira és azok felszámolására
is ki kell, hogy terjedjen. A kistérség számos negatív hatású örökséggel bír: a volt
TSz-ek illegális növény védőszer és üzemanyag raktározására szolgáló telepei,
korábbi hulladék lerakatok.
9.4.1.2.4.Hulladékgazdálkodással kapcsolatos intézkedési terv alprogram
A talaj és talajvíz szennyeződés másik forrása a helyi
hulladékgazdálkodás hiányosságaira, elsősorban a lakosság hanyagságára
visszavezethető okok felszámolása. Összességében a kistérségen belül a
kommunális hulladék elszállítása megoldottnak tekinthető. Problémát jelent viszont
több településen a veszélyes hulladékok, valamint az egyéb, kommunális
szemétégetésre nem alkalmas hulladék összegyűjtése és elszállítása. Néhány
településen – Soponya, Aba – az önkormányzat ingyenesen működő hulladékudvart
hozott létre, ahová zárt konténereket telepítettek. A rendszert a kistérség minden
területére ki kell terjeszteni.
A másik megoldásra váró problémakör a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése. A rendszer ma még csak egy településen működik. Bevezetése
mindenek előtt a technikai lebonyolításban ró többletfeladatokat az
önkormányzatokra. Világosan kell azonban látnunk azt is, hogy a szelektív
hulladékgyűjtés komoly akadályát képezi – országosan is - a lakosság
gondolkodása. Ezért a rendszer bevezetése csak megfelelő felvilágosító munka
mellett valósulhat meg.
9.4.1.2.5.Ivóvíz bázis hidrogeológiai védőrendszerének kiépítése alprogram
A Sárvíz kistérség jelentős ivóvíz készletekkel rendelkezik. Több település
saját kutak üzemeltetésével biztosítja a lakossági ivóvíz ellátást. Azt is látni kell,
hogy a jövő egyik várhatóan legnagyobb gondja világszerte az ivóvíz hiány lesz.
(Egyes kutatók ma már odáig merészkednek, hogy az évszázad legnagyobb
megoldásra váró gondjának, sőt a jövő háborús forrásának tekintik az ivóvíz
hiányt). Magyarország, és ezen belül a Sárvíz kistérség abban a szerencsés
helyzetben van, hogy bővelkedik víztartalékokban, amelynek védelme nem csupán
ökológiai, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy jelentős gazdasági kérdés is. Éppen
ezért elsőrangú feladat a térség ivóvíz bázisainak védelme érdekében a
hidrogeológiai védővonalak kijelölése és kiépítése.

9.4.1.2.6.A tisztított kommunális szennyvizek másodlagos hasznosítása
alprogram
A fentiekből következik, hogy a vizek védelme mellett a takarékosság is
fontos szerepet kell, hogy játsszon a vízgazdálkodásban. Éppen ezért gondot kell
fordítani a jövőben a tisztított kommunális szennyvizek másodlagos hasznosítására.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ma Magyarországon számtalan
olyan korszerű technológia került kidolgozásra, - az esetek többségében biológiai
eljárások - amely mind az egyedi háztartások szennyvizeinek tisztítására és
újrahasznosítására, mind pedig a települések közös rendszerének kialakítására
alkalmas.
A kistérség településeinek csatornázási tervei, valamint a kommunális
szennyvíztisztítók tervei már mindenütt elkészültek. Megvalósításuk elsősorban
forráshiány miatt késlekedik. A fejlesztések tekintetében új források, módszerek,
korszerű
technológiák
alkalmazásának
lehetőségét
nyitja
meg
az
Oldambt/Westerwold (Hollandia) és a Sárvíz kistérség közötti együttműködés,
amely közös uniós pályázatokra nyit lehetőséget.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti fejlesztési Terv a környezetvédelmi
problémákra vonatkozóan nem tartalmaz önálló operatív programot, hanem azok
forrásainak és kezelésének komplexitása okán beépíti azokat az ágazati
programokba, szükségesnek látjuk, hogy a kistérség vízgazdálkodási tervezete a
helyi gazdaság ágazatira lebontva is meghatározza a cselekvési tervet
9.4.1.3.Kistérségi megújuló energiaellátó rendszer (KMERE) alprogram
Az alprogram célja az, hogy az adott kistérség energiaigényének
feltérképezését követően, a szükséges energiát a helyi megújuló energiaforrások
felhasználásával állítsák elő. Az energiatermelés folyamatában keletkező felesleges
energiát (villamosenergia, hőenergia) értékesítsék, ezáltal még gazdaságosabb
módon legyen működtethető az energiarendszer, nem utolsó sorban a kistérség
minél nagyobb mértékben függetleníthesse magát a folyamatosan növekvő
energiaáraktól.
Mindez azt is eredményezheti egyben, hogy a kistérségen belül a
munkalehetőségek, munkahelyek száma növekszik, és kisebb mértékű lehet az
elvándorlás. Fontos előny még, hogy a kistérségben csökken a
környezetszennyezés, felhasználásra kerülnek olyan anyagok, hulladékok, amelyek
hatástalanítása komoly költséggel járna a kistérségnek.

A kistérségi megújuló energiaellátó rendszer (KMERE) tervezése során több
kombinált modell vizsgálatára van lehetőség. A helyi sajátosságokat
messzemenően figyelembe kell venni, pl.:
földrajzi adottságokat, a tájegység domborzati viszonyait, a tájegység időjárási
körülményeit, a mezőgazdasági termőterületek kihasználtságát, a rendelkezésre álló
munkaerőt, a meglévő állatállomány nagyságát és összetételét, a települések
egymástól való távolságát, stb., és ezek ismeretében lehetséges meghatározni az
alkalmazható megoldásokat.
A magyarországi földrajzi viszonyok között az alábbi megújuló
energiahasznosításokra van lehetőség.
Napenergia – hőtermelésre, áramtermelésre
Szélenergia – áramtermelésre, szivattyúzásra
Termikus energia – hőtermelésre, áramtermelésre
Vízenergia – áramtermelésre
Biomassza - hőtermelésre, áramtermelésre
Kombinált megoldások:
Napenergia – Biomassza erőmű
Helyi energiarendszer – nap-, szél-, földenergia, biomassza, biogáz
Energiaközpont – egy épületben foglal helyet a termelő, a szolgáltató, a
kereskedelmi
egység
A helyi adottságoknak megfelelően az energiaellátás lehet központosított
vagy egyedi, esetleg ezek kombinációi. Minden esetben a gazdaságossági
megfontolások döntik el, hogy melyiket érdemes alkalmazni. Az energia termelő
rendszer szerves részének kell lenni a helyi hulladék feldolgozásnak is, mert ebből
is nagy mennyiségű energia nyerhető.
Európában a kistérségi, települési felhasználásban a kombinált megoldások a
jobban terjedők, mert ezek használják ki leginkább a meglévő helyi
energiapotenciálokat.
Napenergia – Biomassza erőmű:
Az erőmű napenergiát és biomasszát (pl. mezőgazdasági melléktermék, faapríték)
használ fűtésre és melegvíz-készítésre szánt távhő előállítására. A fűtési idényen
kívül a melegvíz igényt napkollektorok állítják elő, de a fűtési szezonban is
rásegítenek a hőtermelésre.
Ezen a módon nagyobb fogyasztókat lehet ellátni megfelelő távhővezeték
kiépítésével, de természetesen a rendszerbe bekapcsolhatók egyéni fogyasztók is.

Helyi energiarendszer
Ennél a rendszernél már minden szükséges kistérségi energiát helyben
állítjuk elő.
A távhőn, melegvízen kívül az elektromosáram előállítása a rendszerben
történik. A helyi rendszernél az alkalmazható és gazdaságosan előállítható összes
megújuló energiát felhasználjuk. Hőtermelésre napenergiát, földenergiát a
hőszivattyúval, biomasszát, biogázt is felhasználunk. Az energiatermelést úgy
alakítjuk ki, hogy minden esetben a legkisebb költséggel előállítható
energiahordozót használjuk az adott időszakban.
Elektromosáram előállítására biomassza, biogáz, biodízel, fagáz használható.
A berendezés sok féle lehetséges a gázgenerátortól, a gőzciklusú villamosáramtermelő egységig.
Energiaközpont
Az energiaelőállítást, úgymint távhőtermelést, melegvíztermelést,
elektromosáram-termelést egy épületen belül végezzük, de ugyancsak itt történik a
működtetésre szolgáló energiafajták előállítása is (pl. napenergia, szélenergia,
faapríték, biogáz, bioolaj, stb.)
A központ az összes szolgáltatói tevékenységet ellátja, a távhővezeték
üzemeltetése, karbantartása, felújítása, számlázás stb..
Az egyéni felhasználók részére kereskedelmi tevékenységet végez, a termelt
energiahordozókat eladja, kiszállítja részükre.
Megújuló energia rendszer fejlesztése, működtetése
A tapasztalatok alapján megállapítható az, hogy egy ilyen rendszer akkor
életképes, ha a szolgáltató, fogyasztó, növénytermelő között érdekazonosság van.
Célszerű tehát fogyasztói közösség szervezése, ahol minden érdekelt szereplő
azonos jogokkal rendelkezik, és korlátlan számú tag részt vehet az alapításban.
Miért lényeges a tulajdon forma?
Az üzemeltető és a fogyasztó ugyanaz a személy, így érdekelt a legolcsóbb
tüzelőanyag beszerzésében és a legalacsonyabb hődíj kialakításában.
A távhőt illető bizalom a lakosság részéről jóval nagyobb, így nő a
csatlakozók száma.
A mérés és az elszámolás korrektsége ellenőrizhetőbb.
A lakosság a saját maga által termelt fát eladásra felkínálhatja, és kw-ban
elszámolhatja a távhőművel.
A fogyasztói közösség létrehozására alkalmas vállalkozási tulajdonformák
lehetnek: szövetkezet, Kft. Kht., takarékszövetkezet, egyéb más vállalkozási
formák

A beruházás lehetséges forrásai:
Támogatások: helyi – térségi, megyei, regionális, országos, nemzetközi,
Hitelek: kedvezményes kamatozású hitelek,
Önrész.
Mindennek alapján azt javasoljuk, hogy a sárvízi kistérségben jöjjön létre egy kistérségi – kombinált
megoldású . megújuló energiaellátó rendszer.
9.4.1.4.Energiatakarékosságot ösztönző „energia címke” rendszer bevezetését
célzó mintaprojekt alprogram
Az alprogram célja: az alacsony energiaveszteségű építkezések ösztönzése
érdekében kistérségi „auditálási rendszer” bevezetése.
Ma már Európa több országában az energiatakarékosság érdekében
elfogadott ösztönző rendszernek számít, hogy az önkormányzatok pontos építési
szabványokkal írják elő, hogy az új házak meghatározott mennyiségű energiát
fogyaszthatnak.63 Értékesítéskor, minden háznak rendelkeznie kell egy
energiacímkével, amely nem csupán a ház vagy lakás energiafogyasztásának
adatait rögzíti, hanem hozzá tartozik egy jelentés is, amely rögzíti a lehetséges
költségkímélő intézkedéseket és azok módját. Ezeknek megvalósítása nem csak
azért áll érdekében a tulajdonosnak, mert önmaga számára is költségeket takaríthat
meg, hanem azért is mert a változtatások, átalakítások valóságos értéknövelő
tényezőként jelennek meg az épület értékesítésekor.
Az épület-auditálás mintaprojektjének megvalósítása egyben egy nagyobb,
az egész régió területén megvalósítandó energiatakarékossági program részét
képezheti.

63

Dániában például az előírás 70 KWh/m2, szemben a magyar előírással, ahol ez a mennyiség
200 KWh/m2. Ha figyelembe vesszük, hogy a mi klimatikus adottságaink mennyivel jobbak, akkor
döbbenetes a hazai energiapazarlás. Az energia árának emelkedő tendenciája ugyanakkor megállíthatatlan
a hagyományos eszközökkel.

9.5.Oktatási Program
Felkészülés a tudásalapú társadalomra
− Digitális képzettség általánossá tétele, „digitális iskola”,
egész életen át tartó tanulás feltételrendszere −
A program stratégiai célja: az egyéni és csoportos tudások fejlesztése, a
tudásközpontú kistérség kialakítása. Az információs társadalomra való felkészítés
során a legfontosabb feladat az információs írástudás terjesztése és az
infokommunikációs eszközök használatának mind szélesebb tömegekkel való
megismertetése. Az egész életen át tartó tanulás megvalósulásának érdekében az
oktatás kiemelt területe a távoktatás, amely az innovatív környezet kialakulásához
és a kistérség népességmegtartó erejének növeléséhez az egyik legfontosabb
eszközrendszer.
A program specifikus célja: Az információs közmű kiépítésével párhuzamosan a
helyi iskolai oktatás korszerűsítése annak érdekében, hogy a jövőben egyetlen fiatal
se hagyhassa el az iskolát megfelelő információs műveltség és alkalmazó
képességek nélkül. A felnőtt korosztály körében célként kell elérni, hogy az
infokommunikációs közműhálózat és az e-közigazgatás megvalósulásával
párhuzamosan a kistérség minden lakója rendelkezzen az információs eszközök
használatának minimális, alapfokú ismeretével.
Indoklás
Az információs technológia forradalma átalakítja az oktatást. Az oktatási
folyamatban egyre kisebb hangsúlyt kap az ismeretek memorizálása és egyre
nagyobb teret nyernek az információ és a tudás megtalálásának technikái.
A képzés fejlesztése a legközvetlenebbül hat a gazdaság versenyképességére
és kulcsfontosságú tényező a társadalmi haladás, illetve az esélyegyenlőség
szempontjából is. Az információs kor kialakulása komplex változást idéz elő
életünkben. E változások három fő tendencia mentén szerveződnek: a
cserekapcsolatok világméretűvé válása, az információs társadalom megvalósulása
és a tudományos-technikai forradalom felgyorsulása mentén. A három
mozgatóerőnek való megfelelés már egyenként is komoly kihívást jelent a
társadalom és az egyén számára, együttes hatásuk viszont már sokkolóan hat. Ezért

már az információs kor küszöbén nélkülözhetetlen a tervszerű, jövő orientált és
mindenek előtt a szervezett felkészülés. Az oktatási program célja az egyén
autonómiájának és személyes képességének fejlesztése. Mindenki számára
biztosítani kell
° az általános műveltséghez való hozzájutást,
° a munkavállalói alkalmasság kifejlesztése és tartós fenntartása, valamint a
mobilitás érdekében az információs kor alapkövetelménye a tanuláshoz,
képzéshez való jog kiterjesztése az egész életre, és ennek megvalósulása
érdekében az oktatás új típusú rendszerének megteremtése.
° a cselekvésre való orientálást. A globalizáció új típusú kapcsolatteremtést
(cserekapcsolatot) és ennek megfelelően új technikát feltételez. Az információs
írásbeliség elsajátítása és az idegen nyelvek ismerete a kognitív társadalom
alkotóeleme.

9.5.1.Az ifjúság információs írástudásának szélesítése program
A program célja: az információs írástudás arányának növelése a közoktatásban,
illetve az infokommunikációs technológiák oktatásban történő használatának
támogatása az elhelyezkedési problémák csökkentésére.
Elérendő célok:
• A kistérség minden iskolája rendelkezzen hálózatba kapcsolt
multimédiás számítógépekkel felszerelt oktatóteremmel.
• Minden iskolai könyvtárban legyenek hálózati hozzáférést biztosító
multimédiás állomások, melyek olyan szoftverekkel vannak felszerelve, melyek az
oktatás szükségleteinek megfelelő tartalmak és szolgáltatások elérését teszik
lehetővé.
• Legyen minden tanárnak és diáknak a hálózati kommunikációt lehetővé
tevő saját postafiókja és e-mail címe.
A célok elérése érdekében a következő alprogramokat javasoljuk:
9.5.1.1.A meglévő, működő intézményi infrastruktúra fenntartása és
fejlesztése alprogram
Prioritásként kell kezelni az iskolák infrastrukturális beruházásainak
támogatását, ahol nemcsak a hozzáférés, de az eszközök használatának oktatása és
a közösségi tartalomkészítés is lehetséges.

• Meg kell határozni, és támogatni kell a képzéshez szükséges minimális
számítógépes infrastruktúra megteremtését,
• Elérendő cél, hogy minden oktatási intézmény kapcsolódjon az országos
informatikai hálózatokhoz (SuliNet)
•Minden iskola rendelkezzen legalább egy informatikai szaktanteremmel,
ahol biztosítható minden diák számára a számítógéphez való hozzáférés, és az
Internet elérés
• A lehetőségek szerint az informatikára fordított időkeretet fel kell emelni
az OECD országok átlagára (az időkeret 5%-ára).
• Valamennyi tantárgy tantervében kapjon helyet a témához kapcsolódó
informatikai tartalmak, megközelítések és alkalmazások ismertetése (Online
információforrások, oktatóalkalmazások, stb.).
• Támogatni kell a pedagógusképzéseket, továbbképzéseket annak
érdekében, hogy az alap- és középfokú intézmények pedagógusai az oktató
munkába módszertanilag is be tudják építeni az informatikai tartalmakat.
A program megvalósítása egybe esik a kormányzati célokkal. Pozitív
tényként kell megállapítanunk, hogy a fenti célok közül több települési iskolában
már megindultak a fejlesztések. A cél azonban az, hogy a kistérség egészében
azonos színvonalú körülmények között tanuljanak a diákok.
9.5.1.2.Az elsajátítandó információs írástudás szintjének fejlesztése alprogram
A Nemzeti Információs Társadalom Stratégia ajánlásokat tesz a különböző
fokú képzésekben elsajátítandó információs írástudás szintjeiről. Ezeket érdemes
adaptálni a Sárvíz kistérségben is.
• Az alapfokú képzésben elsajátítandó információs írástudás: gépírás, alapvető
operációs rendszer és produktivitási alkalmazások ismerete.
• A középfokú képzésben elsajátítandó információs írástudás szintje: alapfokú
képzés anyaga, Internet-használat, alapfokú infobróker ismeretek.
• A szakképzésben és a felnőttképzésben elsajátítandó információs írástudás
szintje: középfokú képzési anyag és szakma-specifikus infokommunikációs
eszközök használata.
Speciális igény, hogy a kistérség informatikai rendszerének kiépülésével
párhuzamosan, még az e-közigazgatás és az elektronikus ügyintézés beindulása
előtt, a települések iskoláiban induljon el a fiatalok körében a rendszer
megismertetése és alkalmazásának, használatának oktatása (8. osztály). Ezzel a
módszerrel elérhető, hogy az iskolából kikerülő generáció már a kezdetekkor

felkészülten fogadhatja az intelligens kistérség működési rendszerének átalakulását,
nagy segítséget nyújthat a felnőtt lakosság bizonytalanságának eloszlatásában, az új
információs technikák megismerésében.
9.5.1.3.Digitális iskola alprogram
Az alprogram célja több irányú. Egyrészt a szülőkkel való kapcsolattartás
egyik új eszköze az Interneten keresztül történő folyamatos kapcsolattartás;
másrészt, a kormányzati programnak megfelelően lehetőség nyílik a „digitális
iskolatáska” megvalósítására; harmadrészt, a tanulást kiegészítő, szemléltető,
magyarázó anyagok használatát teszi lehetővé az otthoni tanulás során.
A digitális iskoláról ma még számtalan kiforrott és kiforratlan elképzeléssel
találkozhatunk. De kétségtelen tény, hogy megvalósulása hamarosan bekövetkezik.
A Sárvíz kistréség programja számára a következő megoldásokat javasoljuk:
- Digitális ellenőrző bevezetése: a szülőkkel való kapcsolattartás elektronikus
úton,
- Iskolák közötti információs rendszer kialakítása (tananyag készítés,
szakmai fórumok stb.)
- Közös digitális szemléltető tananyag, „digitális tankönyv” készítése a
kistérség minden iskolája számára a Sárvíz kistérség helytörténeti, geológiai,
természetrajzi és kulturális vonatkozásaiból. Ezek az anyagok képezzék
részét a kistérség oktatás rendszerének.
9.5.1.4.Közvetlen kapcsolat kialakítása a felsőoktatási intézményekkel és
munkaügyi továbbképző központokkal kísérleti alprogram
Miután az otthoni Internet-hozzáférés nem mindenki számára áll
rendelkezésre, megoldandó feladat egy távoktatási központ kialakítása, amely
közvetlen online kapcsolatban áll a térség településein létrehozandó információs
központokkal. Mint arról már korábban szó volt, a Sárvíz kistérségben ezt a
funkciót a „virtuális tudásház” töltse be, amelynek feladata az oktató programok
eljuttatása a helyi teleházakba.
A másik megoldás egy vagy több kistérségi távoktatási központ kialakítása
lehetne a kistérség lakói számára könnyen elérhető információs csomópontokban,
ahol a tanulást a helyben lévő könyvtár is segítené. A távoktatási központok
rendelkezzenek egy olyan 10-15 fő befogadására alkalmas teremmel is, amelyben
kamerák segítségével közvetlenül be lehet kapcsolódni a megyei és regionális
felsőoktatási vagy szakképzési intézmények előadásaiba, vagy a munkaügyi
központok képzési programjaiba. A fiatalok számára érdemes lenne érettségi vagy

főiskolai előkészítő tanfolyamokat szervezni. A távtanulásnak ez a módja azok
számára is lehetővé teszi a továbbképzésekben való részvételt, akik nehezen
birkóznak még meg a számítógép használatával.
A központok kialakítása nem tekintendő luxusnak, mert a csoport munka, a
tanulás közös élménye rendkívül fontos a helyi közösséggé szerveződés
folyamatában. Itt alakulnak ki azok a kötődések, emberi kapcsolatok, amelynek
köszönhetően remélhetőleg a jövő nemzedéke nem az elvándorlásban fogja keresni
boldogulását.
Tekintettel arra, hogy a térségben a legtöbb átképzésre szoruló ember
alacsony végzettségű vagy számítástechnikai ismeretekkel nem rendelkezik, a teleoktatásnak ez a módja hatékony lehet. Fontos szempont az ilyen tanfolyamok,
képzések szervezésében, hogy minden esetben össze legyenek kötve a helyben
történő számítógép használatot oktató programmal.
A táv-tanulás azok számára nyújt igazán lehetőséget, akik munkájuk,
családjuk, esetleg anyagi körülményeik miatt nem tudnak tovább tanulni.

9.6.Kulturális Program
Hagyományalapú és új tudásokat közvetítő kistérség
− Kistérségi tudásbázis, e-Content program −
A program célja: az új média megfelelő és értékteremtő felhasználását segítő
szellemi környezet megteremtése a profit és non-profit szereplők számára, valamint
olyan programok elindítása, amelyek a kistérségi hagyományokra építve azok
továbbélését segítik, továbbfejlesztését tűzik ki célul.
A kulturális célkitűzések megvalósítása érdekében kiemelten kezelendő és
célprogramokkal támogatandó területek:
• a lokális kultúra digitalizálása,
• a digitális tartalom terjesztése
• a non-profit tartalomszolgáltatás

9.6.1.Kistérségi e-Content program
9.6.1.1.A Sárvíz kistérség kulturális értékeinek digitalizálása alprogram
Az alprogram célja: a helyi kulturális emlékek, értékek, hagyományok
szervezett formában való összegyűjtése és rögzítése, valamint a kistérségi
hagyományportál létrehozása.
• A Sárvíz kistérség gazdag kulturális hagyománnyal rendelkezik. Ezek
egy része tudományosan fel van dolgozva és kiállításokba rendezett (cecei tájház,
táci Régészeti park, rétszilasi Halászati Múzeum), másik részük még
rendszerezésre vár (abai helytörténeti gyűjtemény). Ez utóbbi a tervek szerint
alapját képezi a helyi múzeumnak, amely a Sárvíz Művészeti Alapiskola
közreműködésével a hagyományoktatás bázisa lesz. A közeljövő egyik
legfontosabb feladata a kulturális emlékek digitalizálása és rendszerezése.
•A virtuális hagyományközpont (portál) kialakításának programja
összekapcsolható a tudáskezelés, tudásvagyon-gazdálkodás (tartalomszolgáltatás)
kérdéskörével (oktató programok készítése, képzési és továbbképzési célokra és az
idegenforgalmi hasznosításra való konkrét felhasználás).
Ennek érdekében széles körben biztosítani kell a digitalizált anyagok
elérhetőségét (pl. az Interneten, a Online Web-oldalakon, a kistérségi információs

és szolgáltató rendszeren, CD-ROM formájában, a könyvtárakban illetve az
elektronikus könyvtárban, stb.). A hagyományok méltó kezelése és ápolása nagy
szolgálatot tehet a kistérség idegenforgalmának is.
A virtuális hagyományportál kialakítását célszerű több lépcsőben
megvalósítani. A munka menete szakmai kérdés.
A program egyszerre szolgálja a kistérségi oktatás, a turizmus fejlődését
szolgáló tartalomipar és a térségi információs rendszer fejlesztését. Ezért
megvalósítását a kapcsolódó programokkal és alprogramokkal együtt kezelve kell
megvalósítani.
9.6.1.2.Sárvíz Közéleti és Kulturális Magazin alprogram
Az alprogram célja: a kistérségi kulturális élet, a civilszervezetek és
önkormányzatok közötti kapcsolatok és információcsere élénkítése, a térségi
identitástudat erősítése
Az alprogram megvalósítása a Sárvíz TV programjához kapcsolódik.
Összeállításához és szerkesztéséhez széleskörű összefogásra van szükség. A civil
szervezetek, a könyvtárak, művelődési házak, iskolák és a kistérség alkotó
művészei, hagyományőrző csoportjai részvételével. A magazint szerkesztő
bizottság egyben irányítója és megtervezője is a kistérségi kulturális programoknak
és fesztiválnak. A magazin legyen elérhető a világhálón is.
9.6.1.3.Kistérségi könyvtárfejlesztési alprogram
Az alprogram célja: a kistérségi digitális könyvtár létrehozása. Jelentősége
abban áll, hogy a települési információs központokhoz kapcsolódó, azokkal
szorosan együtt működő könyvtárak költségvetési lehetőségeiket nem meghaladva
fejlődjenek, és a kor és a központ komplex feladatait maximálisan el tudják látni.
A tudásalapú társadalom egyik alapintézménye a könyvtár. A könyvtár a
tudásalapú társadalomban a régi szerepek mellett újabbakat is ellát: a korszerű
könyvtárak egyben tudásközpontok is, így a hagyományos írott dokumentumok
mellett elektronikus formában is gyűjtik és szolgáltatják az információkat. Az
élethossziglan tartó tanulás, átképzés – akár távoktatás – helye is a könyvtár, s ez
felértékeli szerepét.
A könyvtár fontos szerepet tölt be a hagyományok ápolásában és az új
tudások új módon való eljuttatásában: az irodalmi estek, író-olvasó találkozók
mellett Internetes szolgáltatások szervezésével, kiállítások rendezésével, stb. A
barcsi információs központ tervében a könyvtár központi szerepet játszik. Úgy is

fogalmazhatunk, hogy a központban ez az intézmény tölti be a tudásközpont
szerepét.
9.6.1.4.„Múltba néző” virtuális történelmi és tudományos élménypark
kialakítása Tácon alprogram a Kárpátia Park keretében
Az alprogram célja: hogy a jelenlegi Tác-Gorsium Régészeti Park és a
tervezett Kárpátia Park egészüljön ki a körszerű videotechnika eszközrendszerének
felhasználásával.
Az élményparkban a látogatók egy esetleg több napot is eltölthetnek, és
cselekvő módon ismerkedhetnek meg a régmúlt idők életformáival, a halászat
hagyományos mesterségeivel.
Az élménypark egyszerre szórakozás és tudásközvetítő hely, de mindenek
előtt turisztikai látványosság és vonzerő. Középpontjában a környezet és ember
kapcsolata áll. Legfőbb célja a növényvilágának megismertetése valamint a
környezetbarát, természetet védő és gondozó életmód jelentőségének

9.6.2.Kistérségi hagyományfejlesztő program
9.6.2.1.Erdei iskolák - nyári honismereti táborok alprogram
Az alprogram célja: a helyi kulturális emlékek, értékek, hagyományok
megismertetése az iskoláskorú nemzedékkel. Rendezzenek a kistérség iskolái
minden esztendőben minden osztálynak egyszer legalább egyhetes erdei iskolát,
valamint nyáron honismereti tábort. Az erdei iskolának és a honismereti tábornak
egyaránt az a célja, hogy a kistérségnek minél több, a múlt értékeit ismerő,
szülőföldjét szerető, természeti értékeit, szépségeit becsülő polgára legyen. Az
erdei iskola és a szintén főképpen fiatalok számára szervezett honismereti tábor fő
feladata az lenne, hogy elég vonzó programot nyújtson, kellő értéket mutasson fel a
néprajz, a történelem megismertetésén túl a természetismeret, a környezettudatos és
természetelvű nevelés kapcsán is.
A múlt ismeretének átadása, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása
mellett szembesíteni lehet tehát a résztvevőket tapasztalati úton a természet
elevenségével, a környezetvédelem kérdéseivel, tudomást szerezhetnek arról, mit
tehetnek konkrétan a házuk táján azért, hogy utódaink is tiszta levegőt lélegezzenek
és tiszta vizet igyanak, meg lehet ismertetni őket az életközpontú etikával. A
közvetlen élmények által a gyerekekhez a természet érzelmileg is közel kerül. Egy
erdei iskolában, illetve honismereti táborban néhány nap alatt tartós kötődés
építhető az ökológiai szemlélettel, az ökológiai morállal. Érdemes lenne a tábor
helyszínéül egy tanyát átalakítani a kistérségben, valamint megvizsgálni azt is,

hogy milyen – akár hosszú távú - együttműködés alakítható ki az iskolák, táborok
kapcsán például a nemzeti parkokkal.
9.6.2.2.Kistérségi kézműves tábor alprogram
Az alprogram célja: Az értékőrzés, az értékek felmutatása, annak
tudatosítása, hogy a kulturális értékeinket – ilyen a kézművesség is - meg kell
becsülnünk. Nemzedékek tehetsége, alkotókedve, leleményessége ölt testet egy-egy
a mai mesterek által készített, agyagból formázott, fából faragott, fémből hajlított
tárgyban is, így azokon keresztül a múlttal és a természettel tartjuk a kapcsolatot. A
kistérség települései is gondot kell fordítsanak arra, hogy ezt a tudást a legifjabb
nemzedékek is megkaphassák. Ennek érdekében szervezzen a kistérség minden
évben nyáron egy kistérségi kézműves tábort, amelyben alapvetően a kistérségben
élő, valamint meghívott kézművesek oktatják a gyermekeket arra, hogyan
készíthetnek a természetben található anyagokból hasznos, szép eszközöket. A
tábor vége egybeeshet a kistérségi kézműves vásárral.
9.6.2.3.Kistérségi kézműves vásár alprogram
Az alprogram célja: Kistérségi kézműves vásár („Kistérségi sokadalom”)
elindítása. Az, amit ma hagyományos kézművesiparnak nevezünk, néhány
évszázaddal ezelőtt, természetes közegében, a paraszti kultúrában mint
díszítőművészet, tárgyformáló tevékenység az életvitel benső szervezőerejeként
működött, a megalkotott tárgyak az emberek hétköznapi életének részei voltak. A
hagyomány megőrzés és továbbadás. A továbbadás mintái, mozdulatai őrződtek
meg a magyar népművészetben. Ma a kézművesség, a népi iparművészet – mint
hagyományunk szerves része, sok tekintetben őrzője - az identitás folytonos
fenntartásának eszköze lehet, más szempontból pedig nem más, mint a
„hagyományalapú gazdaság” része, ahol a termékben a hozzáadott érték a
hagyományos tudás és a kreativitás. Ezt az értéket, tehát a kézműves
mesterségtudással egyenlő „hagyományértéket” (added tradition content), amely a
kistérség gazdagságát is növelheti, érdemes minden évben a kistérségi kézművesek
vásárán a világ elé tárni. Ez a vásár – mint az egykoriak – idővel ünnepnapnak
számíthat minden évben a kistérségben.

10. OPERATÍV PROGRAM
A megvalósítás ütemezésének megtervezése 2002 – 2006 közötti négy éves
periódusra szól. Ez magába foglalja Magyarország uniós csatlakozását megelőző és
az intenzív felkészülés periódusának egy évét, valamint az Európai Unió
programjába való bekapcsolódásunk első periódusát.
A projektek megvalósításához minimum négyszer tizenkét hónap szükséges.
A projektek ütemezését érdemes tizenkét hónapos ciklusokban
végiggondolni. Természetesen ezen időszak alatt a megvalósítás ütemezését
érdemes akár többször is újragondolni, annak megfelelően, hogy milyen források
állhatnak rendelkezésre, illetve milyen további – például technológiai, gazdasági és
társadalmi – változások következnek be a következő években.
Az operatív program kidolgozása 2003-tól kezdődően folyamatos lesz.

11. Utószó, összegzés
A sárvízi kistérség csak egy a több mint kétszáz funkcionális kistérség közül.
De a számos kistérség közül az egyik vagy esetleg az egyetlen lehet, amely a
globális-lokális világban tudatosan, egyedi módon, komplexen intelligens
kistérséggé válik. Ez a szándék önmagában is hallatlan eredmény.
Magyarországon ebben az évtizedben akár örven-száz intelligens kistérség is
lehet, ám ezek között a sárvízi kistérség az intelligens kistérség tartalma és
megvalósításának módja miatt lehet párját ritkító vállalkozás.
Érdemes belegondolni abba, hogy Fejér megye déli, legkevésbé fejlett,
posztfeudális tájain egy-egy kisebb térségnek elvileg nincs esélye kitörni a
mezőgazdasági kistérség jelleg keretei közül. Ha a hazai területfejlesztés vagy
információs társadalom fejlesztés szakembereit megkérdezzük, hogy KözépDunántúlon vagy Fejér megyében melyik kistérségnek lehet reális esélye a
tudásalapú kor vezető kistérségei közé kerülni, aligha mondaná valaki is azt, hogy a
kistérségek nemzeti vagy regionális versenyében a sárvízi kistérség befutási esélye
kiváló.
Ha ez egyértelműen így van, sőt a statisztikai trendek sem festenek biztatóbb
képet, akkor egyáltalán minek köszönhető, hogy a sárvízi kistérség ma már talán
potenciális győztesnek is ígérkezik?
Az intelligens sárvízi kistérség küldetése:
A Fejér megyei sárvízi kistérség 2003 és 2010 között egyszerre váljon négy
tartalom - hagyományalapú, természet- és környezetbarát, tudásközpontú,
intelligens közigazgatású és munkamegosztású kistérség – együttes
megvalósításának funkcionális szerveződésévé és működési mintájává.
A válasz először is azt a szokatlan felismerést mutatja, hogy minden
ellenkező híresztelés ellenére benne vagyunk a tudásközpontú korban, mert lám,
nem a múlt, nem az eddigi mutatók, nem a mai kedvező-kedvezőtlen állapot,
hanem a tudás megszerzése, a tudás befogadása, a helyi tudások teremtése, a tudás
alkalmazása a perdöntő. Ez hozza, és ez jelenti a jövőt.
Ebből az következik, hogy az eddigi gyengék, elmaradottak, esélytelenek is
élre törhetnek, feltéve, ha az új kor, az információs és tudástársadalom elvei és
cselekvési technikái szerint akarnak és tudnak létezni. A sárvízi kistérség – amint
az ebben a programban látható – meglehetős tudatossággal, konzekvens
magatartással kíván a tudásalapú kor kihívásai szerint fejlődni.

Ezt például teheti azért is, mert hátrányából előnyt akar kovácsolni, amikor
programjának egyik sarkpontjaként hagyományalapú kistérség marad, és a
hagyományok tudásból is építkezve tud egy magas rangú modernizáció felé
elindulni. Nem kevésbé fontos, hogy egy nem régi hagyományt, a művészeti
oktatás elindulását továbbfejlesztve a művészeti képzés és a művészeti hasznosítás
kistérsége lehet.
A sárvízi kistérség vezetői azt is tudják, nem elég az eddigi erősségeikre
támaszkodni, a globális világ új kötelező követelményeit is teljesíteni kell. A
korszak egyik friss trendjét (a kistérségek szerepének általános erősödését)
kihasználva kistérségi szinten hozzák létre az új típusú közigazgatást és
területfejlesztési tanácsot. Ennek pedig egyébként is feltétele, hogy a szükséges
tudáshoz legyen meg az egyéni és közösségi hozzáférés lehetősége.
Ma, amikor a települési civil társadalmak szervezettsége és tudatossága még
nem magas, a fejlesztési kulcsszerep az önkormányzati testületeké és a
polgármestereké. A sárvízi intelligens kistérség létrejöttének legnagyobb garanciája
és egyben legnagyobb rizikó tényezője a polgármesterek tudástársadalom melletti
elkötelezettsége és cselekvési készsége.
Az ezredforduló utáni évtized elején nem mondhatunk mást, hogy ebben a
kistérségben jelenleg nemcsak a polgármesterek magas fokú felkészültsége, hanem
az együttműködési szándéka is példamutató. Ha ez a kooperációs akarat legalább
egy évtizedig így marad, s ehhez netán párosul a kormányzat, a régió, és a megye
átlagosnál nagyobb támogatási készsége, amihez nagy lökést adhatnak még az
európai uniós pályázatok, akkor már csak egyetlen fontosabb rizikótényező marad,
a külső és a belső irigység romboló hatása.
Miért ne jöhetne olyan korszak, amikor a legjobbak és a legelszántabbak
tényleg megvalósítják koncepcionális jövőtervüket a térség polgárainak örömére?
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Stratégiakutató Intézet Kht
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