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1. Bevezetés 

Fenntartható Fejlődés…  

Egyre többet lehet hallani ezt a fogalmat, mely a legkülönbözőbb szóösszetételekben jelenik 

meg szakmai fórumokon, a médiumokban, vagy éppen hétköznapi párbeszédekben. A 

fogalom, amit sokan ismernek, hallanak, de kevesen értenek. Legalábbis ez az én személyes 

tapasztalatom. 

Nemrég egy konferencián vettem részt, ami a következő címet viselte: „Fenntarthatóság a 

beszállítói láncban, avagy hogyan érvényesülhetnek a környezetvédelmi, fenntarthatósági 

szempontok a kereskedelemben?” Kíváncsi voltam, hogyan fogják összefűzni a 

fenntarthatóságot a kereskedelemmel, de hamar kiderült: Sehogy. Ugyanis a fórum 

konklúziója az lett, hogy a fenntarthatóság elvei egyelőre nem érvényesülhetnek a 

profitmaximalizációval szemben.  

Ez is jól érzékelteti, hogy a fogalmat illetően némi zavar támadt az emberek fejében. 

Mindenki a saját szájíze szerint értelmezi, ezért a „fejlődés” szót sokan, a gazdasági 

értelemben vett „növekedés” szóval azonosítják. Ez nemcsak a fogalom félreértelmezését, de 

a rendszerszemlélet mellőzését és a fenntarthatóság eszméjének bukását vetíti előre! Ez az én 

fejemben is zavart eredményezett, mert nem tudtam hol találom a megbízható forrást…   

 

A 2007-es Zöld Forgatag alkalmával azonban komoly visszacsatolást kaptam Dr. Gyulai Iván 

előadásán. Itt jöttem rá ugyanis, hogy ami évekkel ezelőtt óriási hatással volt rám -de csak pár 

percet láttam belőle- az általa Gömörszőlősön készített „Zsigerbeszéd” című oktatófilm. 

Itt indult el ugyanis a 90-es évek elején az a kísérlet, ami a globális tendenciával szembe 

fordulva megpróbálja helyben megtartani a csökkenő vidéki népességet és megpróbálja 

megőrizni a fenntarthatónak mondható, évszázadokon keresztül kialakult viszonyrendszert az 

emberek és természetes környezetük között.  

E filozófia alapján úgy gondoltam, ez a legalkalmasabb helyszín arra, hogy megtaláljam 

magam számára az igazságot és elsajátítsam azt a tudást, ami képessé tesz arra, hogy 

különbséget tudjak tenni „zsigerbeszéd” és igazság között. S amikor a szakdolgozat témáját 

kellett megnevezni, egy percig sem volt kérdéses, hogy a kicsiny falucska, Gömörszőlős 

történetét választom. 

Nagyon izgatott ez a kezdeményezés, de nemcsak engem, hanem a körülöttem lévő embereket 

is! Ezért munkahelyemen, az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. vezetősége is úgy gondolta, biztosítja 

számomra a lehetőséget, hogy akár munkaidőn belül is, de heteket tölthessek el a területen. 
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Gyakorlati helyként is Gömörszőlőst választottam, hogy megismerjem a terület sajátosságait, 

a szereplők gondolatait, illetve hogy számos interjút tudjak készíteni az érintettekkel. Mert 

erre alapoztam a dolgozat sikerét: a témában jártas, ám más-más területen dolgozók/élők 

személyes véleményére és tapasztalatára, melyet összevetek eddigi kutatásokkal és 

statisztikákkal.  

 

A kérdés pedig, ami foglalkoztat, és amelyre a választ keresem a dolgozat során a következő: 

„Vajon lehet-e fenntartható egy kezdeményezés, elszigetelten a nem fenntartható 

világtól?”, avagy „Lehetnek-e a ’mainstream’ ellenében, elszigetelt, lokális kísérletek 

sikeresek?” 

 

A kérdéskör ismertetéséhez és a válasz megadásához a következő tematikát választottam a 

dolgozat írása során. A a Célok meghatározása fejezetben bemutatom terveimet és 

ismertetem az alkalmazott módszertanokat. A 3. fejezetben (Előzmények) részletekbe 

menően foglalkozom Gömörszőlős természeti potenciáljával és kincseivel, a hozzá szorosan 

kapcsolódó történelmi tájhasználattal, amit megpróbálok a demográfiai változásokon 

keresztül megvizsgálni és elemezni. A gazdasági környezet a jelen állapotot tükrözi, amiből 

következtetéseket vonok le a jövő lehetőségeire vonatkoztatva, ami komoly segítséget ad a 

helyzetkép tisztázásához és a „modell” megszületésének indokolásához. Ezt követi a 

gömörszőlősi modell részletes bemutatása, a fenntarthatósági elvek ismertetése, majd a 

"modell" megvalósításának eddigi állomásai. A 6. fejezetben (Eredmények, kudarcok és 

jövőbeni tervek) értékelem az eddig tett erőfeszítéseket és vizsgálom sikerességüket. 

Beszámolok a jövőbeni tervekről, melyek esetleges megvalósulása komoly változásokat 

idézhet elő a településen. A Tanulságok mások számára című fejezetben értékelem és 

elemzem a projekt keretfeltételeit és sajátosságait. Mivel a „gömörszőlősi modell”-t későbbi 

tanulmányaim során szeretném összevetni más hasonló projektekkel, ez a rész már a jövőbe 

mutat. Végül az Összefoglalásban megválaszolom a dolgozat kérdését és beszámolok 

tapasztalataimról.
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2. Célok meghatározása 

Dolgozatom célja a gömörszőlősi modell elemzése, azaz a fenntarthatóság megvalósítási 

esélyeinek vizsgálata egy adott példán keresztül. Szeretném megvizsgálni, hogy a 

legoptimálisabb, legegészségesebb természeti környezetből hogyan és miért képes a 

modernizáció elmozdítani a lakosokat az egyre romló életfeltételeket produkáló városok felé 

(vidék-város parazitizmus). Véleményem szerint a személyes kontaktus kulcsfontosságú a cél 

eléréséhez, ezért igyekeztem minél több időt a helyszínen tölteni és beszédbe elegyedni a falu 

lakóival. Barátságosan és nyitott szívvel fogadtak mindenhol, érdeklődve figyelték 

kíváncsiságomat. 

Ezen kutatási anyagot szeretném később felhasználni arra, hogy összehasonlító elemzést 

végezzek a magyarországi fenntartható/önfenntartó kezdeményezések (Galgahévíz, Gyűrűfű, 

Agostyán, stb.) között, vizsgálva hatékonyságukat, tapasztalataikat és eredményességüket! 

2.1 Alkalmazott módszertanok ismertetése 
A kutatás tárgya és témája egy sok embert érintő komplex és integrált program, melynek 

megismeréséhez változatos módszereket kellett alkalmaznom. Az elsődleges 

információforrást az itt folyó egyhetes egyetemi képzés jelentette (A fenntartható fejlődés 

elmélete és gyakorlata: C-tárgy), melyen két alkalommal is részt vettem a magas színvonal 

miatt. Emellett a programmal foglalkozó cikkek, tanulmányok és pályázatok jelentettek 

további útmutatást, azaz a kezdetekhez másodlagos kutatást alkalmaztam. Ennek alapján 

feltérképeztem a fontosabb szereplőket mind a falu, mind pedig a program tekintetében. A 

kijelölt személyekkel összesen tíz darab ’kevert típusú’ interjút1 készítettem. Előzetesen 

interjúfonalakat szerkesztettem, melyhez igazodni tudtam az interjúkészítés alatt. A 

beszélgetés első részében strukturált kérdéseket tettem fel, később pedig a kapott válaszok 

alapján nyitottabb kérdések következtek, teret engedve az interjúalanynak véleményének 

kifejtésére. A beszélgetéseket – az interjúalany engedélyével - rögzítettem, hogy később 

hiteles interjúösszesítőket tudjak összeállítani, amiket mellékletként csatoltam. A másodlagos 

kutatás és az interjúk mellett nagyon fontos megemlítenem a személyes megtapasztalás 

fontosságát, ami nélkül nem tudtam volna ilyen őszintén és mélyen a témával foglalkozni. A 

hely szelleme, a sok beszélgetés és a területen végzett fizikai munka mind-mind segített 

elmélyülni és letisztulni a dolgozat megírásához. 

                                                
1 Héra Gábor – Ligeti György (2006): Módszertan. Osiris Kiadó, Budapest, 371 p. 
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3. Előzmények - Gömörszőlős bemutatása 

Történelmi lehatárolás tekintetében a település a történelmi Gömör-Kishont vármegye (1. 

kép2) területén fekszik. A trianoni békeszerződés során ezt a vármegyét felszabdalták, s ennek 

itthon maradt részében található Gömörszőlős. Földrajzi lehatárolás szempontjából az 

Észak-magyarországi középhegység nagytájhoz, az Észak-magyarországi medencék 

középtájhoz, a Borsodi-dombság kistájcsoporthoz, illetve a Putnoki-dombság kistájhoz 

tartozik. Közigazgatási lehatárolását nézve a Gömöri kistérség az Észak-magyarországi 

régióban, azon belül pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részében található. 

Statisztikai lehatárolása, besorolása pedig a következő: 3506 Ózdi kistérség.  

 

POSZOBA-GÖMÖRSZŐLŐS3: „A keleméri völgyfőn keletkezett, 1233-ben és 1251-ben 

„terra”-ként még együtt emlegetik Kelemérrel, mivel mindkettő a Gutkeled-nemzetség birtoka 

volt. A település neve (Poszoba) ugyan szláv, de a névadás módja magyar. Ebből, továbbá 

tősgyökeres magyar jobbágyneveinkből az következtethető, hogy jelentékenyebb idegen 

nemzetségű lakossága a középkorban sem volt, vagyis a helység szláv neve már akkor is 

magyar népiséget takart.” 

 

Maga a vármegye és a várispánság kialakulásának ideje 

bizonytalan, első ispánjának nevét 1240-ből ismerjük. 

Középkori központja a Sajó mentén található Gömör (ma 

Gemer) vára, később Rimaszombat vette át ezt a szerepet. A 

„gömör” szót török eredetűnek mondják, jelentése: szén. Ez 

összefüggésben lehet azzal, hogy a bányászat, vasművesség 

Borsodba és Gömörbe koncentrálódott, a XV. században 

mindkettő élenjáró adófizető. 1555-66 között a törökök Fülek           

várának eleste után meghódítják egész Gömört, így a megye 

déli részén állandósult a török uralom, csak 1699-ben szabadul fel újra. 

A település nevét 1906-ban változtatták Gömörszőlősre, ami a falu meghatározó 

szőlőkultúrájából fakad. 

                                                
2http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:G%C3%B6m%C3%B6r_v%C3%A1rmegye_c%C3%ADmere.jpg 
(letöltés ideje: 2009-09-28) 
3 Ida Bálint: Gömör megye III.kötet, Bp., 1946 

1. kép: Gömör vármegye címere 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:G%C3%B6m%C3%B6r_v%C3%A1rmegye_c%C3%ADmere.jpg
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Magyarországon sajnos már nincs olyan terület, melyet az antropogén hatások többé-kevésbé 

ne érintettek volna. Az idők folyamán az ember egyre jobban beleavatkozott környezete 

működésébe, melynek negatív hatásai napról-napra egyre jobban érezhetőek. Kevés olyan 

térség van, ahol a természet „visszahódíthatja” területeit, de dolgozatom helyszínének 

környezete pontosan ilyen. E mögött azonban nem tudatos cselekvés húzódik, nem egy élhető 

környezet megteremtése a cél, hanem ez sajnos háborúk és a rövid távú gondolkodással 

„megáldott”, központosító politika következménye. Ezt azonban a későbbiekben szeretném 

majd alaposabban kifejteni, miután megismerkedtünk már magával a térséggel és természeti 

értékeivel. A kiemelkedő jelentőségű természeti értékek részletes bemutatását és a térségre 

vonatkozó fajlistákat a mellékletbe illesztettem, mert fokozott figyelmet szeretnék szentelni a 

történelmi tájhasználat elemzésére, a népesség alakulására, amik szorosan összefüggnek és 

átvilágíthatóvá teszik a vidék elnéptelenedésének okait. 

3.1. Természeti környezet bemutatása4,5 

Gömörszőlős természeti környezete igazán változatos és szemet gyönyörködtető. 

Peremhelyzetéből adódóan nagyobb ipari létesítmények nincsenek a területen, a munkaképes 

korosztály elvándorlása miatt pedig csökkent a környezet terheltsége. A „szukcesszió” kezdi 

meghódítani a területet, ami elősegíti számos ritka, védett növényfajunk újra-telepedését. 

Ebből eredően természeti potenciálja óriási, országos-, és európai viszonylatban is 

egyedülálló. 

A falu szűkebb földrajzi lehatárolását tekintve a Putnoki-dombsághoz tartozik, amely egy 

200-400 m átlagos magasságú, D-i, DK-i csapású völgyekkel felszabdalt medencedombság. 

Felszíne laza üledékekből épül fel: pliocén agyagos homok, oligocén homokkő, márga. 

A terület talajai fizikailag vályog, ill. agyagos vályog kategóriába tartoznak, ezért gyenge 

termőképességűek (3-4 aranykorona körüliek a leggyengébbek, de van 22 aranykoronás 

terület is – volt kenderföldek), néhol barna erdőtalajok jellemzőek a térségben, ennek 

közepesen és gyengén erodált típusai a leggyakoribbak, helyenként barnaföld is előfordul. A 

talajszintek csonkák, helyenként az alapkőzetig lepusztultak. A mélyebb fekvésű területeken, 

ártereken réti talajok jellemzőek. Jelentős az erózió és a talajpusztulás a művelt részeken, 

számos helyen előbukkan a nyílt kőzetfelszín (agyag, márga, kavics). Kisebb jelentőségű 

                                                
4 Ökológiai Intézet (1997): A gömöri térség fenntartható mezőgazdálkodásának koncepciója. Kézirat, Miskolc, 
50 p. 
5 Ökológiai Intézet (2000): Dél-Gömör Helyzetfeltárás, SAPARD, A kistérségi agrárstruktúra és vidékfejlesztési 
operatív program. Miskolc, 89 p. 
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felszín közeli talajszennyeződések előfordulnak a portákon, amelyek a háztartásban 

felhasznált anyagokból, ill. a régi erőgépekből elcsöpögő olajból származhatnak. 

Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz kontinentális. Az évi középhőmérséklet 8-9 

Cº, ami azt jelenti, hogy ez az ország egyik leghidegebb területe. A völgyekkel erősen tagolt 

felszínen a légáramlás gátolt, jellemző szélirány a NY, -ÉNY, -É-i, jellemzően fagyzugos 

terület. Az éves napfénytartam kb. 1850 óra, az éves csapadékmennyiség 650 mm körüli, 

ebből 400-420 mm a nyári félévben hullik. 

Vízrajz tekintetében a terület a Sajó bal parti vízgyűjtőjéhez tartozik. Gömörszőlős a 

Keleméri-patak völgyében fekszik, ami Hétnél éri el a Sajót. A falu patakmedre természetes 

(nincs kibetonozva), ami eredeti szépséget közvetít (Fotómelléklet: 1. fotó). Egy nyári 

látogatásomkor éppen a nőszirom virított a kiszáradt patakmederben. A legszárazabb 

hónapokban ugyanis (augusztus, szeptember) a környékbeli patakok gyakran elapadnak. A 

csatornázás tehermentesítette a 

patakot, azonban komoly terheket 

rótt a közösségre. 

Növényföldrajzilag a terület a 

Pannóniai flóratartomány Északi 

Középhegység flóravidékének 

Tornai karszt flórajárásába 

sorolható. A Putnoki-dombság 

azonban mind alapkőzetében, mind 

kialakult talajaiban, éghajlati 

adottságaiban és növényzetében is 

eltér a szigorúan vett Gömör-

Tornai karszttól. 

Természetes növénytakarójára a 

lombos erdő, mely a települések 

kialakulásának ellenére nagyrészt 

fennmaradt (49,1%). A települések 

kialakulása előtt a terület 

klímazonális erdőtársulása a –

tölgyes (Quercetum petraeae-

1. térkép: Vegetáció térkép az Ökológiai Intézet Alapítvány archívumából 
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cerris), illetve a gyertyános kocsánytalan-tölgyes (Querco petraeae-Carpinetum) volt. 

Ezen az élőhelyen az erősen záródó, többszintű lombtakaró és a kevés fény miatt a 

lombfakadás előtt kibukkanó hagymás-gumós növények a jellemzőek, mint például a tavaszi 

csillagvirág, vagy a salátaboglárka. Az északi lejtőkön előforduló szubmontán bükkösök 

fényszegény, cserjeszint-nélküli aljnövényzetére pedig a következő fajok jellemzők: dárdás 

vesepáfrány, völgycsillag, farkas boroszlán, kislevelű nőszőfű. Foltokban előfordulnak –nem 

őshonos- fenyvesek, melyek kiszorítják a jellemző erdőtársulásokat, élőviláguk pedig 

szegényesebb. Az erdőirtások területein, ahol az erdők nem tudtak megújulni, másodlagos 

társulások jöttek létre, mint pl. a sztepprét, a fenyérszerű borókás (Fotómelléklet: 2. fotó), vagy a 

csarabos. Itt található védett növényfajok a piros kígyószisz és a gyászos apácavirág. A 

patakvölgyek felsőbb szakaszát égerligetek (Alnetum-glutinosae-incanae), a lelassult 

vízfolyású patakokat fűzligetek (Salici albae-fragilis, Salicetum-triandrae) szegélyezik. A 

mocsárrétek önálló állományai több ponton is megjelennek, spontán cserjésedő foltjain 

jellemző a törékeny fűz és a rekettyefűz. 

A magassásos állományok a legjobb vízellátottságú mély területekre jellemzőek, ahol gyakran 

a domináns éles sással találkozhatunk, melybe mocsári galaj, kúszó boglárka, mezei 

kakukkszegfű keveredik. Látogatásaim és kutatásom során összegyűjtöttem a térségre 

jellemző védett növények és állatok fajlistáját (I. és II. melléklet). 

Gömörszőlőshöz nem tartozik védett terület, azonban természeti értékekben kifejezetten 

gazdag. Ex-lege védett lápokat azonban tartanak nyilván a területen, ahol a legértékesebb 

keskeny- és széleslevelű gyapjúsásosok találhatók védett orchideákkal (hússzínű ujjaskosbor, 

vitézkosbor). A falu Natura 2000 – Bird Direktívás területe a Nagy-rét – Gyámol-völgyi 

Madárvédelmi Terület. Itt található az európai léptékben rendkívül ritka, vöröskönyves 

madárfaj a haris (Crex crex) élőhelye. 

A térségben találunk mind természetvédelmi, mind kulturális szempontból értékes egyedeket, 

mint pl. az öreg tölgyet, melyet „Tompa fája” névvel illetnek a helyiek (Fotómelléklet: 3. fotó). 

Ez a famatuzsálem –több, mint 350 éves- nemcsak a települések kialakulása előtti természetes 

növénytakaróra emlékeztet minket, hanem neves költőnkre, Tompa Mihályra is, aki a sötét 

Bach-korszak idején ennél a fánál szervezett titkos politizálásokat, eszmecseréket. A másik 

ilyen értékes egyed a keleméri Mohos-tavak szomszédságában található „Kisasszony-fája” 

(Fotómelléklet: 4. fotó). 
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6Továbbá kiemelendő a Szőlőhegy (Bikás-tető), ahol a természetvédelmi szempontból 

jelentős értéket képviselő extenzív gyümölcsösöket találjuk. A biodiverzitás megőrzésében 

betöltött szerepük rendkívül fontos, mert menedékhelyként szolgálnak ritka, védett 

növényfajainknak: nagy pacsirtafű, nyúlánk sárma, bíboros kosbor, vitéz kosbor, tarka 

kosbor, szúnyoglábú bibircsvirág, illatos bibircsvirág, magyar nőszirom, sárga len, 

leánykökörcsin. A falutól távol kialakított gyümölcsös a hármas tagolású tájhasználatra (erdő, 

szántó, gyep) utal, ahol a szőlő és a gyümölcsös az erdő mellett kapott helyet. Ennek oka, 

hogy a szőlő és a gyümölcs nem igényel annyi élőmunkát, mint a szántóföldi növények, vagy 

a kerti veteményes. Ebben a kis völgyben egy ekoton, másodlagos gyepbe ágyazódva 16-féle 

szilva szelektálódott ki az idők folyamán (pl. Duránci, Gömöri nyakas szilva, Sivákló, 

Lószemű, Bógyi, Kék besztercei, Sárga besztercei, Veresszilva). A szilva mellett találunk 

alma- (pl. Batul, Honti, Sóvári, Rozmaring, Bőralma), illetve körtefákat is (Bosc kobak, 

Papkörte). Tökéletesen alkalmazkodtak a körülményekhez, genetikailag „nem mozdul” az 

állomány, s emellett nagy a variabilitásuk is. Mindenféle korú fát találunk, elrendezésüket a 

természet végezte. A szilvafák szaporodása sarjról történik, a gyenge kis csemetéket pedig az 

öreg fák védik, amíg csak ki nem dőlnek. Termés csak akkor van, ha az időjárás kedvezően 

alakul (kb. 3 évente), de akkor bepótolják az elmaradást. A roskadozó faágakról leszüretelt 

szilvát sokféleképpen lehet feldolgozni, melynek óriási hagyományai vannak Gömörben. 

Legnagyobb részéből pálinka készül, de meghatározó az aszalás, a kandírozás, a 

kompótkészítés és a lekvárfőzés is (Fotómelléklet: 5. fotó).  

Ez a három oszlatú, klimatikusan védett hely nemcsak a növények menedéke, de egyes 

nyelvek azt beszélik, hogy még a férfiak is ide menekültek az asszonyok elől egy kis 

békességért! A nagy meleg ellen használták a kis „patics”-falas házikót, ami törekből, sárból 

és befont rigelyekből áll (Fotómelléklet:6. fotó). 

A falu szomszédságában találhatók a fokozottan védett keleméri Mohos-tavak (Kismohos és 

Nagymohos), melyek tőzegmohás lápfoltjai 19-25 000 éve alakultak ki, fennmaradásukat a 

speciális geológiai és klimatikus tényezők tették lehetővé. 

A természeti környezet állapotának és értékeinek ismeretében kijelenthetjük, hogy 

Gömörszőlős és környéke természeti potenciálja jelentős, illetve hogy ezen értékek az itteni 

szerves kultúra részét is képezik egyben. Ez a természeti-, és kulturális tőke kitörési pont lehet 

a jövőbeni „fejlődés” útján. 

                                                
6 GKTE (2003): A környezet állapota és alakító tényezői. Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület, Miskolc, 
47 p. 
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3.2. Történelmi tájhasználat bemutatása7 

Az összefüggő természetes növénytakarót a települések megjelenése bontotta meg a XIII. 

század közepén, s elkezdett csökkeni az erdőségek területe. Az erdő, mint 

andropobiogeocönózis8 (az ember irányító tevékenységét is magán viselő életközösség) 

mindig is nagymértékben meghatározta a falu életét, szerves kultúráját, gazdálkodását. Sok 

haszonvételi lehetőséget biztosított a lakosság számára (9favágás, cserhántás, szénégetés, 

„botozás”, gyűjtögetés, legeltetés, makkoltatás, méhészet, vadászat). A tavasztól őszig tartó 

mezőgazdasági munkák után ezek télen is jó kiegészítő keresetnek bizonyultak. A jó 

makktermést például a disznóhízlaláshoz használták, megpörkölve pedig pótkávéként 

fogyasztották. Jól értékesíthető erdei termék volt továbbá a gubacs is, amit Gömörben „suska” 

néven ismernek. A gubacs századok óta keresett piaci áru – bőrcserzési alapanyag – amelyből 

jelentős kivitele volt az országnak. A környék lakóinak döntő hányada református, és ez a 

puritánságot, racionalitást előtérbe helyező vallás rányomja a bélyegét az emberek 

gondolkodásmódjára, szokásaira ez megnyilvánul a házaik, templomaik, munkaeszközeik 

díszítményein.  

A falu népességének növekedésével azonban a mezőgazdálkodás (növénytermesztés, 

állattenyésztés, rét- és legelőgazdálkodás) vált dominánssá, az eredeti vegetáció 

feldarabolódott, s ezáltal az erdei haszonvételi lehetőségek is lecsökkentek. A megjelenő 

lejtő-sztyeppék, dombvidéki rétek, üde kaszálórétek, szőlős-gyümölcsös kertek színes 

élőhely-spektrumot eredményeztek, nőtt a terület biodiverzitása.  

A történeti tájhasználat bemutatásának alapját a katonai felmérésekből készült tájhasználati 

térképek szolgáltatják. Helyi, regionális és tájléptékű tervezéseknél, hatásvizsgálatoknál 

rendkívül fontos, hogy a holisztikus megközelítés elvét alkalmazva a területről minden 

korábbi adatot figyelembe vegyünk, ne csak a jelen állapotra, vagy a közelmúltra vonatkozó 

adatsorokat használjuk. Ezen térképek segítségével folyamatokat, trendeket lehet 

megállapítani, megalapozva ezzel a sikeres állapotfelmérést és tervezést. 10Az első katonai 

felmérések 1764 és 1987 között zajlottak és ez idő alatt 1451 térképlap készült el. Ez az első 

olyan térképészeti alkotás, amely Magyarország mai területére kiterjedően részletes és 

egységes információ tartalommal bír. 
                                                
7 Ez a fejezet a Nagy Dezsővel (Ökológiai Intézet) készített interjú alapján készült (lsd. Interjú-összefoglalók), 
illetve felhasználásra került Nagy Dezső (2001): A 055sz. és 075sz. kvadrátok tájtörténeti kutatása c. tanulmány. 
8Krassay László, dr. (2005): Erdő és táj. Az erdőismeret alapja. Levelezős hallgatóknak készült jegyzet, Gödöllő. 
9 É. Kovács László (2002): Gömör néprajza LVI. - Erdei emberek. Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék, 
Debrecen, 128 p.  
10 Várnagy Dávid (2002): Tájtörténeti térképek készítése és értékelése egy dél-gömöri mintaterület alapján. 
Szakdolgozat, Gödöllő, 65 p. 
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3.2.1. Az 1784-es katonai felmérés értékelése 
(Ennél a felvételnél fokozottan figyelembe kell venni a hibalehetőségeket.) 

Az első történeti 

fölhasználati térképen jól 

megfigyelhető, hogy a falu 

határában nagy arányban 

találunk szántóföldeket 

(szürke színnel). A 

szántóföldi gazdálkodás 

főleg a 12 felé ágazó 

völgyrendszer által 

közrefogott lankásabb 

domboldalakon és 

dombhátakon zajlott. 

Szórványosan szakítják 

meg cserjés, fás legelők 

(barna színnel). A fás 

legelők szerepe igen nagy 

volt, hiszen ide még az 

alföldi juhnyájak és 

kondák is feljártak telelni. 

Figyelemre méltó a falutól 

északra fekvő 

szőlőültetvény, mely régi 

nemes fajtákkal bírt. Etájt 

komoly híre volt az itteni 

borkultúrának! (A 

felmérés viszont pontatlanul jelöli meg a szőlők helyét, melyet itt 500 méterrel északabbra csúsztak.) 

Vízimalom is működött a falu határában, ezek később a modernizáció és a vízhozam-

csökkenés miatt eltűntek. 

A település ekkor 206 lelket számol. A települések lakói elsősorban a mezőgazdaságból – 

növénytermesztésből és állattartásból éltek. Bár a domborzati és talajtani adottságok 

kedvezőtlenek, minden talpalatnyi helyet megműveltek a dombokon, amíg a vékony 

termőréteg teljesen le nem kopott (erodálódott). A szántóföldi művelés részaránya ekkortájt, a 

2. térkép: Földhasználati térkép az Ökológiai Intézet Alapítvány archívumából 
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XVIII. században volt a legmagasabb (1. táblázat), meghaladta az erdők kiterjedését. Tudjuk 

továbbá, hogy a XVIII. században a szőlőknek sokkal nagyobb jelentősége volt, hiszen ekkor 

tájt még pálinkát nem főztek és így frissítőt csak a szőlőbogyóból tudtak nyerni. Emellett 

mindig jelen voltak a gyümölcsfák is, de csak elegyesen, szétszórva, a parcellák közt, a 

taghatárokon, egy-egy horpadásban. 

A XIX. század elején még az ugaroló gazdálkodás volt jellemző a területre. A század végén 

kezdtek rátérni a vetésforgón alapuló földművelésre. A gazdaközösség minden évben kijelölte 

a nyomásföldeket, tehát a tavaszi és őszi gabona, a kapások és az ugar helyét. A pihentetett 

földet is kaszálták, vagy legeltették. 

Termesztett növényeik közé tartozott a rozs, őszi-, tavaszi búza, árpa, zab, lóhere, lucerna, 

bükköny, kukorica, kender, burgonya, takarmányrépa, mák, stb.  

 

Ebből az elemzésből jól kitűnik, hogy mennyire szerteágazó és sokszínű volt ekkor a 

gazdálkodás. Sokszínűségéből fakadóan ez az életforma alkalmas volt az önfenntartásra, mert 

az év minden időszakában akadt munka és élelem. Ez a sokrétű gazdálkodás magában 

hordozza a környezet változásaira szóló választ, könnyebben tud alkalmazkodni, mint egy 

homogenizált termelésszerkezet. 

 

Vizsgált időszak  
I. katonai 
felmérés 

1784 

II. katonai 
felmérés 
1856-60 

III. katonai 
felmérés 

1884 

Aktuális 
földhasználat 

2000 
GÖMÖRSZŐLŐS Terület Arány Terület Arány Terület Arány Terület Arány 

  [Ha] % [Ha] % [Ha] % [Ha] % 
Szőlő, Gyümölcsös 1,0 0,1 24,0 2,7 28,2 3,2 28,3 3,2 
Száraz gyepek 7,8 0,9 86,7 9,9 114,0 13,0 323,7 36,9 
Cserjés 58,7 6,7 35,7 4,1 12,8 1,5 159,1 18,1 
Nedves gyep, mocsár 91,3 10,4 68,3 7,8 71,1 8,1 29,8 3,4 
Erdők 135,5 15,4 302,7 34,5 249,9 28,5 267,0 30,4 
Szántók 571,7 65,2 347,7 39,6 384,0 43,8 45,8 5,2 
Település 11,2 1,3 11,8 1,4 15,4 1,8 23,2 2,6 
Egyéb - - - - 1,6 0,2 - - 

Összesen: 877 100 877 100 877 100 877 100 

1. táblázat: A földhasználat és felszínborítás változása 1784-2000 között11 

 

                                                
11Forrás: katonai felmérések és a Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület kutatása 
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3.2.2. Az 1856-60-as katonai felmérés értékelése  
Az előző térkép felvételezésétől számítva 72 év telt el, mely idő alatt óriási változások mentek 

végbe mind a tájban, mind a népességben, mind pedig a térképezés fejlődésében. 12Ezt a 

térstruktúrát már 23 helyett 56 poligon rajzolta ki, mely láthatóan sokkal részletesebb térképet 

eredményezett. A lakók száma ekkorra elérte a 325-öt, azaz 58%-kal nőtt 1784-hez képest. A 

szántóföldek területe ennek ellenére látványosan csökkent, területét felváltotta a legelő, a 

száraz gyep és a lombos erdő. 

 Tehát a növekvő lakosság 

mellett csökken a szántó-

földek területe, amiből arra 

következtethetünk, hogy 

hatékonyabbá vált a mező-

gazdálkodás, nagyobb 

hatásfokkal tudtak termelni, 

az istállózó állattartás pedig 

szintén megengedte a lege-

lőterületek csökkentését. 

A szőlő- és gyümölcs-

területek kiterjedése 24 

hektárra nőtt (1. táblázat), 

ami a vegyes gazdálkodás 

erősödését bizonyítja. A 

„szőlők” jelölése magába 

foglalja már a 

gyümölcsösöket is, hiszen a 

gazdák a szőlők köré és a 

sorok közé is ültettek 

gyümölcsfákat. 

Ezen a térképen már 

jelölésre kerül több 

                                                
12Várnagy Dávid (2002) – Tájtörténeti térképek készítése és értékelése egy dél-gömöri mintaterület alapján. 
Szakolgozat, Gödöllő, 65 p. 

3. térkép: Földhasználati térkép az Ökológiai Intézet Alapítvány archívumából 
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szőlőültetvény, illetve gyümölcsös is, ami az I. felmérés pontatlanságára, hibalehetőségeire 

utal. Ezt tanúsítják az I. táblázat adatai is. 

3.2.3. Az 1884-es katonai felmérés értékelése 
A falu ebben az időben érte 

el eltartóképességének 

határát, az éghajlati 

viszonyok és a gyenge 

talajadottságok következ-

tében. A gyep és szántó 

területek megoszlása jól 

visszatükrözi az állattartás 

és gabonatermesztés 

kölcsönös igényeit, hiszen 

az állatok létszámát 

behatárolta a rendelkezésre 

álló takarmánytermő terület, 

s kölcsönösen a jószág 

állomány nagysága a 

trágyázható földterületek 

nagyságát. 

A 19. században felhagyták 

a legmeredekebb területek 

művelését, és az erdőkből 

kiszakított irtványföldekkel 

újabb és újabb szántókat 

hoztak létre, illetve a 

korábban felszántott 

völgytalpakat vonták újra művelés alá. A szántóföldi művelés egészen az 1950-es évekig 

meghatározó földhasználati mód volt a területen. Ebben a korszakban (XIX. sz. vége) kezd 

jelentőssé válni a kocsánytalan tölgy kérgének (cserkéreg) termelése. A bőriparban felhasznált 

anyagot az 1920-as évekig a tőzsdén is jegyezték jó minősége miatt, ami fontos bevételi 

forrást jelentett a helyi birtokosoknak és a cserhántást végző embereknek. 

4. térkép: Földhasználati térkép az Ökológiai Intézet Alapítvány archívumából 
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A filoxéra (Dactulosphaira vitifoliae, az amerikai kontinensről származó állati kártevő, 

szőlőgyökér-tetű) ekkortájt éri el hazánkat, nagy kártételt okozva ezzel a szőlőkben. 1903-ban 

a Diószeghyek (helyi földbirtokosok) ezért 15 holdat újratelepítettek oltványszőlővel. 

Vincellért foglalkoztattak, korszerű szőlőművelési technológiákat alkalmaztak, amiből a 

falusiak is sokat tanultak. Az első világháború után a gazdaság azonban tönkrement, a 

vincellérház és a borház leégett, megsemmisült.  

A szőlőparcellák gyümölcsfái ennek hatására fokozatosan nyertek egyre nagyobb területet. 

Leggyakoribb gyümölcsfafaja a szilva. Fajtái közül a pálinkafőzésre alkalmas bőtermő 

veresszilvát, bógyit és fehérszilvát, eladásra a nagy szemű ringlót, lekvár főzésre a duránci, 

besztercei, sivákló szilvákat, aszalásra a besztercei és markulya szilvákat termesztették. Több 

féle alma és körte fajtát termesztettek, gyakori volt a birs és diófa még a gyümölcsösben. A 

ribizlit és az egrest szívesen ültették a kajszibarackfákkal együtt a szőlő közé. 
13A II. világháború után a gabonatermesztés került előtérbe, hiszen a szabályozás ebbe az 

irányba hatott. A helyi mondás - „két tonna megállítja”- jól mutatja, hogy az alacsony 

aranykorona értékű területek nem voltak versenyképesek a gazdagon termő alföldi 

vidékekkel, így nem csoda, hogy az emberek szívesen váltottak foglalkozást, amikor a Sajó-

völgyében kialakított ipari agglomerációk erre lehetőséget kínáltak. Ez komoly hajtóerőnek 

bizonyult a későbbiekben, hiszen a gazdálkodást fokozatosan felcserélték az ipari munkára, és 

az ingázó életmód nem tette lehetővé, hogy mellette a földművelést is fenntartsák. A 

gazdálkodás egyre inkább az önellátásra, főleg zöldségtermesztésre korlátozódott és 

visszaszorult a falu közvetlen határába. A magántulajdonban lévő földekre ekkor művelési 

kötelezettséget írtak elő, amelynek elhalasztása szankciókkal járt. Az emberek így „leadták” a 

földjüket, amely később önkormányzati tulajdonba került. A rendszerváltás után sokan újra 

sajátjuknak tekintették ezeket a földeket, noha ekkor nem volt már művelési szándék. 

Az államosított földek használója a Bábolnai Állami Gazdaság lett. A rossz minőségű Borsodi 

földeken nagyon gyakran találkozhattunk azzal a jelenséggel, hogy Bábolna kezelte az állami 

földeket. Ennek nagyon egyszerű oka volt, ugyanis az állami támogatást a föld átlag 

aranykorona értékére vetítették ki. 22 aranykorona volt a bázis, az ettől alacsonyabb 

aranykorona értékű területeket támogatták. Ezért Bábolnának le kellett rontania a jó minőségű 

földek aranykorona értékét, hogy támogatásba részesülhessen. A gyepterületeken később 

juhokat legeltettek, majd a nyolcvanas évektől mindennemű tevékenységet megszüntettek, 

                                                
13dr. Gyulai Ivánnal (Ökológiai Intézet) készített interjú alapján (lsd. Interjú-összefoglalók) 
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még a területeket karban sem tartották. Ekkor a gyepeket egy helyi juhász (Veres bácsi) 

legeltette, de halála után a fia felhagyott a tevékenységgel. 

3.2.4. A 2003-as katonai felmérés értékelése 
Jól látható, hogy a 

szántóföldek a művelés 

beszüntetésével legelővé, 

száraz gyeppé 

degradálódtak. A Bábolnai 

Állami Gazdaság szendrői 

üzeme foglalkozott itt 

állattartással és az ehhez 

kapcsolódó takarmány-

termesztéssel. Termelő 

tevékenységet ma már nem 

folytat az állami gazdaság, 

földjeik évek óta parlagon 

hevernek. Manapság csak 

néhány kisebb parcellát 

művelnek meg a helyiek 

(~40 ha). A természet 

jelenlegi állapotát tehát 

kedvezően befolyásolta a 

művelés és ez által a 

környezetszennyezés 

csökkenése, lehetőséget 

kapva ezzel az 

újrarendeződéshez. A 

refúgiumoknak számító területekről pedig elindulhatott az expanzió a felhagyott területek 

irányába. 

A nagy mozaikossággal és biológiai sokféleséggel jellemezhető területen a szukcesszió 

különböző fázisait figyelhetjük meg (cserjésedés, spontán beerdősülés, akácosodás). A 

felhagyott szántók és az állattartás diszpreferenciája miatt kialakult gyepek és cserjések 

dominálnak a felszínborításban (42%). A cserjésedés következtében elindul a beerdősülés is. 

5. térkép: Földhasználati térkép az Ökológiai Intézet Alapítvány archívumából 
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Ezen folyamatokat a legeltetés lassította le régen, de a legelő állatok lecsökkenésével a 

folyamat felgyorsult, a legelők is erős gyomosodásnak indultak. Az erdők összetétele is 

változóban van: a gyertyános-tölgyesekben a gyertyán, a cseres-tölgyesekben a cser válik 

egyeduralkodó fajjá. 

A falu elnéptelenedésével és elöregedésével párhuzamosan az egykor virágzó szőlőhegyek is 

pusztulásnak indultak. Szőlőt Gömörszőlősön már csak néhány parcellán találunk. A 

gyümölcsösöket többen használják, ami főleg a termés begyűjtésére korlátozódik. Az egykori 

nagy szilvások is elvadultak, alig pár család kaszálja, újítja ezeket rendszeresen. Ezen 

gyümölcsösök ma komoly genetikai bázist jelentenek, hiszen a Szőlőhegyen kiszelektálódott 

fajok teljesen alkalmazkodtak a terület adottságaihoz, így növényvédő szerek (peszticidek) 

nélkül is termeszthetők. 
14A másodlagos gyepek teljes beerdősülését a rendszeres tavaszi gyújtogatás akadályozza 

meg, amely állapotban tartja a tájat. Főleg az idősek siratják a régi határt, amikor az tavasszal 

gyönyörű zöld volt a gabonatábláktól. Ezt a zöld hatást ma úgy idézik elő, hogy a száraz 

gyepeket tavasszal felgyújtják, amelyek feketén állnak egy-két hétig, majd az eső után üde 

zöldre változnak. A rendszeres tűzben a biológiai sokféleség beszűkül, csak néhány 

alkalmazkodni képes, főleg mélyen gyökerező, vagy magasra növő faj szelektálódik ki. A 

fotómellékletben található 6/b felvételen jól látszik, hogy a magasra nőtt Héjakútmácsonya 

egyedeket a tűz nem pusztította el. 
152008-ban a Szendrőtől – Bánrévéig terjedő területen mintegy hatezer hektárt próbált az 

állam privatizálni, amely ekkor a Szendrő-Bábolna Ág. jogutódja kezelt. A többszöri 

sikertelen értékesítés után feldarabolták a területet, és java részét árverésen értékesítették. 

Helyi ember, kivéve egy két erre az alkalomra helyivé vált újgazdagot, nem tudott tulajdont 

szerezni, mert még így is száz hektáron felüli darabokban történt az értékesítés, és a több 

tízmilliós vételi árat egyetlen helyi ember sem tudta volna kifizetni, nem még a faluban, de 

még a környékén sem. Közben állandó adósság gondjai miatt az önkormányzat is kényszerült 

földtulajdonának jelentős részét értékesíteni. Ezzel az egyetlen helyi erőforrás végképpen 

kicsúszott a helyi emberek kezéből. A tulajdonszerzések elsősorban a területalapú 

támogatásból származó összegek megszerzésére irányult, lehetőleg a földekkel való minimális 

törődés mellett. Bizony, ezt a helyi emberek is megtehették volna, ha lett volna pénzük, vagy 

lehetőségük a tulajdonszerzésre. Gömörszőlősön a területszerzés további indoka a vadászati 

jog megszerzése volt. A területet elsősorban azért vásárolták meg, hogy a korábban ott 

                                                
14 Hudák Katalin és Barati Sándor (2007): Határjárás. Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolc, 28 p. 
15 dr. Gyulai Ivánnal (Ökológiai Intézet) készített interjú alapján (lsd. Interjú-összefoglalók) 
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működő vadásztársaság elől megszerezzék a vadászati jogot. Az utóbbi pár évben 

megtöbbszöröződött a vadászlesek száma a térségben (Fotómelléklet: 7. fotó), Gömörszőlős 

határában egy tucat új lest találtunk túráink során. 

Ebben a fejezetben kiderült, hogy a tájhasználat miként alakult a falu élete során. Láthatjuk, 

hogy csökken az önellátás mértéke és hogyan szűnt meg az állattartás a faluban. A természeti 

potenciál kihasználatlansága sajnos a falun kívülre helyezi a környezetterhelés jelentős részét. 

Amit itt nem termelnek meg, azt máshonnan kell idehozni! Emellett sokat megtudhattunk már 

előzetesben a társadalmi környezet folyamatairól is, melyek a továbbiakban még részletesebb 

bemutatásra kerülnek. Így közelebb kerülünk ahhoz, hogy rendszerében lássuk a folyamatokat 

és így komplex következtetéseket tudjunk levonni. 

3.3. Társadalmi környezet bemutatása 

3.3.1. Népesség 
Gömörszőlős társadalmi környezete és állapota magán viseli a hasonlóan hátrányos helyzetű 

települések jellemzőit. Vizsgáljuk meg az okokat és nézzük meg a történelmi 

összefüggéseket: 
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Gömörszőlős népességének alakulása

161. ábra: Gömörszőlős lakosságának alakulása 1785-2009-ig 

 
17A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei adattár szerint 1877-ben volt a legnagyobb a népesség a 

faluban, szám szerint 375 fő. A XIX. század második felétől azonban megindult az 

elvándorlás, ami a terület eltartó képességének tudható be. Az egyenletes elvándorlást 

azonban a második világháborúig jól ellensúlyozta a természetes szaporodás. Az első 

                                                
16 Az ábrát saját kezűleg készítettem a KSH adatai alapján 
17 Nagy Andrea (1993): Gömörszőlős szociológiai vizsgálata, kézirat, Miskolc, 42 p. 
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világháború után a népességi folyamatok komoly változást mutatnak, melynek elsődleges 

oka a munkaképes korú népesség intenzív elvándorlása. A trianoni békeszerződést követő 

határrendezés óriási csapást jelentett a térségnek, hiszen az egykori Gömör megye nagy részét 

Szlovákiához csatolták. Ennek következtében elnyíródtak a térségen áthaladó kereskedelmi 

útvonalak, s ennek hatására megbomlott a falu „finom társadalmi szövete”, megszakadt a 

családi-, vásározási-, közlekedési, és egyéb kapcsolat a határ túloldalán élőkkel (Tornalja). 

Megváltozott ezzel a kapcsolati irány is, az egykori északi orientáltságot felváltotta a térség 

déli területéhez való központi kötődés. A térség új közigazgatási és gazdasági központja 

Putnok lett, a régióban pedig Ózd, Kazincbarcika és Miskolc vált jelentős központtá. 

Gömörszőlős elvesztette szerves élete egy részét és peremvidékre kerülvén, mint zsákfalu 

került többszörösen hátrányos helyzetbe. Ez megbélyegezte a település sorsát, hiszen nemcsak 

a falu, hanem az egész „megmaradt” vonzáskörzete vált az ország egyik legnagyobb 

kiterjedésű elmaradott térségévé. 
18Az ötvenes évektől megindult a népesség drasztikus csökkenése, amiért a térségben zajló 

iparosítás (Sajó-menti iparosítás) és városfejlesztés okolható (Ózd, Kazincbarcika, Miskolc), 

melynek következtében 1949 és 1959 között 82 fő költözött el a településről. A természetes 

szaporodás egészen eddig ellensúlyozta az elvándorlást, de a 70-es, 80-as évektől az egész 

térségre jellemző már a stagnálás és a természetes fogyás. 

A bányászat is jelentős népesség-elszívó hatással bírt, amíg folyt a kitermelés: 

„Hazánk északi harmadkorú szénterületének legjelentősebb része a borsodi szénmedence. 

…1900-ban az ország barnaszén termelésének 18 %-át, 1913-ban pedig 29 %-át szolgáltatta. 

…Királd az ország egyik jelentős széntermelő központjává vált. A széntermelés 1895-ben már 

elérte a 230 ezer tonnát. A 2163/1999 (VII.08) sz. kormányhatározat döntött a széntermelés 

2000 III. negyedévi befejezéséről, egyúttal a munkavállalók újrakezdési támogatásáról. …a 

bánya bezárása 2000. júniusban kezdődött… Az „utolsó csille” szenet királdi Mocsolyás 

aknából 2000. szeptember 22-én hozták a felszínre. Az eltelt 57 és fél év alatt 13.922 kt 

barnaszenet termeltek ki…”19 

A rendszerváltás utáni korszak tovább erősítette a ’város-vidék parazitizmus’ jelenséget, 

folytatódik az elvándorlás. A globalizáció tengerében egyre nagyobb kihívásokkal kell 

szembenéznie a kicsiny falunak, hiszen 50-60 éve a nehézipar szipolyozta el az embereket–

ami azóta már a múlté-, ma pedig a multinacionális cégek által kínált munkahelyek és a 
                                                
18 Ökológiai Intézet (1999): SAPARD Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Program, Társadalmi helyzetkép helyi 
felmérés alapján. Kézirat, Miskolc, 13 p. 
19 Bányászati és Kohászati Lapok: Lóránt Miklós és Mikó Attila - BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 2-3. szám, 31-
33p. 
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fogyasztás-orientált világszemlélet az, ami a városba vonzza a lakosságot. Ellentétes mozgás 

is megfigyelhető azonban, mert az utóbbi évtized tendenciája, hogy a megüresedett házakat 

városiak hétvégi házként vásárolják meg, ez azonban csak a települések nyári népességszámát 

növeli. Ráadásul ez a réteg veszélyezteti legjobban a szerves kultúrát, hiszen üdülési, 

kikapcsolódási lehetőséget keres, és nem folytatja a tájjal, természettel korábban kialakult 

szerves munkakapcsolatot. 

Az állandó, megmaradt népesség egyre kiszolgáltatottabbá válik a kívülről érkező hatásokkal 

szemben. Ugyan a fejlesztési programok gondoskodnak a helyi infrastruktúrák kialakításáról, 

- legelőször vezetékes ivóvíz, a telekommunikáció, majd a gáz, és szennyvíz hálózatok is 

kiépülnek, legutóbb pedig megteremtődik a mobil telefonos szolgáltatás lehetősége, sőt a 

szélessávú internetezés is – ám ezek fenntartási költsége egyre kisebb népességre oszlik el, 

ezért a fajlagos költségek egyre csak nőnek a térségben. A dráguló szolgáltatásokat, főleg a 

gáz árának növekedése, egyre kevesebben képesek igénybe venni. A természeti környezet 

szempontjából előnyös az alacsony népsűrűség, az így javuló ökológiai potenciált azonban 

egyelőre nem képes kihasználni a helyi lakosság. Erre vannak kedvező törekvések 

(ökoturizmus, oktatóközpont), amiket a későbbiekben tételesen ismertetek. 

 

Helyzetértékelés 

Globális folyamat, hogy a Föld lakosságának mára már több mint a fele városokban, urbánus 

körülmények között él és ez a növekvő tendencia Európára és hazánkra fokozottan érvényes 

(1. „városrobbanás”). Ezt a területi egyensúlytalanságot nevezzük város-vidék 

parazitizmusnak, ahol növekszik az „ellátandó”- és csökken az „ellátó” népesség. Ennek a 

folyamatnak a következménye, hogy egy idő után a városok népességnövekedése lelassul és a 

perifériás térségek indulnak növekedésnek (2. relatív dekoncentráció), ami hazánkban is 

kibontakozóban van. Hosszú távon pedig előre vetíthető, hogy a népesség mozgása irányt vált 

(infrastruktúrától függően) és megindul a falu irányába (3. dezurbanizáció). 

A fentiekben bemutatott globális, illetve térségi hajtóerők (háborúk, határáthelyezés, Sajó-

menti iparosítás, mezőgazdaság államosítása, globalizáció, urbanizáció) következtében - s 

ezek multiplikátor hatásaként - olyan, „egyelőre” irreverzibilis folyamatok jöttek létre, 

amelyek mind regionális, mind globális szinten oly mértékben megnehezítik a „gazdaságilag 

hátrányos” helyzetben lévő településeken élők dolgát, hogy a lakosság elszivárog a „nagy 

piacok”, városok felé. Tehát a három fenntarthatósági alappillér (gazdaság, társadalom, 

környezet) egyenlőtlen terhelése – ebben az esetben a gazdasági érdekek prioritása – a 

társadalom és a környezet állapotának romlását vonja maga után, hiszen a város olyan 
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strukturális fogságba kényszeríti az oda települő vidéki embereket, hogy sok esetben nincs 

lehetőségük az önfenntartásra, vagy az egészséges életmódra. Sérülnek a családi modellek, 

felborul a népesség-eloszlás, elvész a helyi, tradicionális tudás. 
20”Vidéken is egyre csökken a teljes vagy részleges önellátás, az öngondoskodás képessége. A 

környezettel való közvetlen kapcsolat megszűnése miatt a fogyasztó nem képes átlátni az 

általa vásárolt áru vagy szolgáltatás környezeti vonatkozásait.” 

Hiányzik a környezeti tudatosság, a környezettudatos életvitelhez szükséges technikai háttér, 

a szükséges befektetések képessége vagy szándéka. A piac kínálta lehetőségek szűkek, a 

környezetbarát termékek kommunikációja nem egységes, ezért magas a bizalmatlanság 

szintje. Emellett a társadalmi előnyökkel, szelídebb környezetterheléssel járó termékek ára 

sokszor nem versenyképes. 

A globális folyamatok pedig nem állnak meg a városnál, vidéken még erősebben érezni 

hatásukat. Gömörszőlős esetében is egyértelműen látszik, hogy a szerves kultúra elvesztése 

lehet mindennek az ára. Generációkon keresztül felgyülemlett tudás és bölcsesség merülhet 

feledésbe, ami komoly – pénzben nem kifejezhető – veszteséget jelenthet a jövő generációi 

számára. Ha pedig előre tekintünk és látjuk realitását a dezurbanizációs folyamatoknak, akkor 

az a kérdés merül fel, hogy a visszatelepülő népesség számára mennyit sikerül átmenteni 

ebből a szellemi tőkéből? 

3.3.2. Korösszetétel 
 

21„Az össznépességben a termékenység és a halandóság alakulása határozza meg a népesség 

nem és életkor szerinti összetételének változását. A termékenység hosszú távú csökkenése és a 

halandóság hosszú távú javulása következtében az össznépesség életkor szerinti összetétele 

fokozatosan öregedett, egyre kevesebb a gyermekkorúak aránya és egyre nagyobb az 

időskorúaké. A népesség elöregedésében a termékenység csökkenése játszik jelentősebb 

szerepet.” 

Ezt azért tartottam fontosnak szóról szóra idézni, mert most, 16 évvel később még inkább 

igazak ezek az állítások. Gömörszőlősön a népesség korösszetételének megváltozását az 

elvándorlás indította el, ma már az ebből adódó következményeknek lehetünk tanúi. A 

korösszetétel lassabb, de fokozatos romlása a torz demográfiai szerkezetből adódik. 

Ez jól látszódik az 1993-as és 2009-es korfa eltolódásán: 

                                                
20Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (2009): Jövőkereső. Jelentés, Budapest, 93 p. 
21Nagy Andrea (1993): Gömörszőlős szociológiai vizsgálata, kézirat, Miskolc,idézet a 12. oldalról 
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1. ábra: Gömörszőlős korfája 16 év eltéréssel22 

 

Az ábrákon jól érzékelhető a markáns különbség, ami az idősebbek eltűnéséből adódik, főleg 

a férfiak tekintetében. 1993-hoz képest a 2009-es felmérés 20%-os népességcsökkenést mutat, 

ami a helyi társadalom fogyását és labilitását bizonyítja. A férfiak és nők aránya között nincs 

számottevő eltérés. Mindkét felmérésben a nők 6 fővel vannak többen, mint a férfiak. Ez csak 

halványan követi az országos átlagot. A tíz év alatti gyermekek száma azonban 1993-hoz 

képest 3,8%-os csökkenést mutat, ami ilyen kis népességszámnál elég drasztikusnak 

mondható. 

3.3.3. Korcsoportonkénti megoszlás 
A munkaképes korú népesség elvándorlásának következménye, hogy az országos átlaghoz 

képest nagyságrendekkel nagyobb mértékű a 60 évnél idősebb korosztály a 40 évnél 

fiatalabbakénál. Ez az arány statisztikailag javult 1993-hoz képest, azonban ez az akkori 

idősebb lakosok elhalálozása miatt van, hiszen a fiatalok száma is csökkent azóta. 

 1993 2009 

40 év alatti lakosok száma 36 43,37% 33 51,56% 

60 év feletti lakosok száma 47 56,62% 31 48,43% 

Összesen 83 100% 64 100% 

2. táblázat: Korcsoport szerinti megoszlás23 
 

A gyermekkorú népesség (0-14 éves) aránya a lakossághoz a 30-as években még a 28%, a 90-

es években 10%, most pedig csupán 7%. A gyerekszám csökkenése először a családok 

gyerekvállalásának csökkenéséből adódott (6 éve született utoljára gyermek), majd a gyerekes 

                                                
22Az 1993-as ábra Nagy Andrea felméréséből, a 2009-es pedig az én felmérésem alapján készült 
23Az 1993-as adatsor Nagy Andrea felméréséből, a 2009-es pedig az én felmérésem alapján készült 
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családok, az aktív korú népesség elvándorlása járult hozzá a gyerekek arányának 

csökkenéséhez. 

3.3.4. A népesség megoszlása aktivitás szerint 
A mellékelt ábra (3. táblázat) mutatja talán a legjobban a társadalmi szerkezet előnytelen 

átalakulásának folyamatát. Miközben 1980-hoz képest mára az össznépesség 43%-kal esett 

vissza, ez az arány az aktív lakosságnál 80%-os visszaesést mutat! Emellett az inaktív és 

eltartott népesség aránya sokkal szelídebben csökken. Ennek következtében egy aktív lakosra 

(eltartó) 3,8 passzív lakos (eltartandó) jut, ami az országos átlaghoz képest is nagyon magas. 

Térségi és országos adatokkal összevetve azt látjuk, hogy az aktivitási arány a faluban 

rendkívül alacsony. 24Országosan 54%, a térségben 50%, míg Gömörszőlősön csak 21%! 

 1980 (fő) % 1990 (fő) % 2009 (fő) % 

Aktív 88 57 35 30 18 21 

Inaktív 15 10 30 25 21 24 

Eltartott 52 33 54 45 49 55 

Összesen 155 100 119 100 88 100 

3. táblázat: Aktivitás szerinti megoszlás 3 időpont tekintetében 

3.3.5. Elköltözők, elköltözés iránya 
Család nem költözött el az utóbbi években, csak az időközben felnőtt ,,gyerekek” elmentek 

más településre és ott alapítottak családot. Az elkerülés oka elsősorban a munkahely hiánya és 

a rossz közlekedés. Kb. 18-20 fő került el a településről az elmúlt 10-15 évben ( 4-5 fő van, 

aki már 20 éve is van, hogy elköltözött). A lakosokkal és az önkormányzattal folytatott 

beszélgetéseimből és interjúimból kiderült, az elköltözések iránya egyértelműen a városok 

felé mutat (Ózd, Kazincbarcika, Miskolc, Budapest). Tehát a fejezet elején említett folyamat 

(urbanizáció: 3.3.1. Népesség) kutatásom alatt beigazolódott.  

Ebben a fejezetben megismertük a népességcsökkenés okait, hajtóerőit. Ez hatványozottan 

érvényes az aktív lakosságra. A jelenlegi társadalmi környezet állapota tehát sajnos hosszú 

évtizedek óta romlik, ezért is kezdett az Ökológiai Intézet a falu népességének megtartására 

irányuló kezdeményezésbe. Azonban látjuk, hogy a folyamat nem állt meg… 

Az eddigiek ismeretében azt mondhatnánk, hogy a társadalmi környezet nem megfelelő egy 

ilyen „fenntarthatósági” projekt megvalósításához. Ez azonban elhamarkodott kijelentés 

lenne, vizsgáljuk meg előtte a gazdasági környezetet is. A gazdasági környezet vajon 

megfelelő? Mi a fennálló problémáknak az igazi gyökere? Mi az oka? 
                                                
24Internetes forrás: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ: Szabó József főigazgató „Az észak-
magyarországi régió munkaerő-piaci helyzete” c. előadása nyomán (EUROSTAT, KSH) 
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3.4. Gazdasági környezet bemutatása 

A gazdasági környezet vizsgálatához messzebbről kell nekiindulni, először is a régiós szintre 

vetülő globális folyamatokat kell megfigyelni. A rendszerváltás óta Magyarország keleti és 

nyugati része között egyre nagyobb különbség figyelhető meg, mind gazdasági, mind 

társadalmi szinten. Ebben véleményem szerint komoly szerepet játszik a Budapest központú 

sugaras közlekedési rendszer is, hiszen nincsen kiépítve modern út- és vasúthálózat kelet-

nyugat irányban. Igyekszünk Nyugat-Európához tartozni, s ebben az erőltetett menetben 

földrajzi hátrányát is figyelembe véve az ország keleti részének egyre nagyobb lemaradással 

kell szembe néznie. 25Ebből a központosuló folyamatból adódóan az Észak-magyarországi 

régión belül, a Gömöri kistérség fokozottan hátrányos helyzetbe került és egyértelműen 

megfigyelhető a munkaképes népesség városokba („nagy piacokra”) való vándorlása. 

Peremhelyzete miatt komolyabb fejlesztések nem történtek az utóbbi évtizedekben, így mára 

azt mondhatjuk, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye válságmegyévé vált, depressziós térség. 

Már az előző fejezetben is említettem a város-vidék parazitizmus jelenséget, aminek 

gazdasági vetülete, hogy a városban koncentrálódó fogyasztás jelenti a tőkének a jó piacot, 

azaz a nagy vásárlóerő és a „jó” elláthatóság kerül előtérbe, miközben a vidéki térségekben 

folyamatosan csökken a vásárló erő. Ennek egyik oka a népesség fogyása, a másik a vidéki 

népesség elszegényedése, az a kontraszelekció, amelynek során az idős, tehetetlen, vagy 

sokszoros hátrányt szenvedő rétegek maradnak kényszerből vidéken. 

Ezen tények tükrében szeretném a továbbiakban felsorolni a térség gazdaságában jelentkező 

hiányokat és többleteket (összevetve a helyi sajátosságokkal), majd pedig megvizsgálni 

Gömörszőlős gazdasági helyzetét az önkormányzat költségvetési és infrastrukturális adatai 

alapján. Így, a globális összefüggésektől eljutok a helyi következményekig. 

HIÁNYOK 
térségi szint helyi szint 

Települések önkormányzatainál forráshiány van, mely 
egyrészt adódik a vállalkozások hiányából, másrészt 
pedig a munkaképes korú lakosság elköltözéséből. 
Állami támogatások mértéke csökken, pályázási 
kényszer van. Ehhez az önrész előteremtése a térségben 
problémát jelenthet.  

Forráshiány van, a helyi adókból alig képezhető bevétel. 
Csak 1 db bejelentett vállalkozás van. Alacsony 
kihasználtsággal működő szálláshelyek nem képeznek 
belső forrást.  

Gazdasági szempontból előnytelen földrajzi fekvéssel 
rendelkezik a térség, bár az M3-as már Miskolcig tart. 
Ez azonban még mindig kevés a fellendüléshez. A 
határok megnyílásával új lehetőség lehet az északi 
piacok felé fordulás. 

Gömörszőlős határ menti település, "zsákfalu". Ebből 
fakadó nyugodt környezete az erőssége, de pl. turisták 
nehezen jutnak el ide. Fekvéséből adódóan a 
tömegközlekedés ritka és alacsony hatékonysággal 
működik. 

Infrastrukturális fejlesztések hiánya, aprófalvas terület. Növekszenek a fajlagos költségek, mivel csökken a falu 

                                                
25 Ökológiai Intézet (2001): Dél-Gömör Operatív Program, SAPARD, A kistérségi agrárstruktúra és 
vidékfejlesztési operatív program. Miskolc, 185 p. 
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Az alacsony népességszám miatt magasak a fajlagos 
költségek. A csekély lakosságszám gazdaságtalanná 
teszi a különböző szolgáltatásokat. 

létszáma. Infrastruktúra szempontjából sok fejlesztés 
megtörtént, de ezeket (pl. szennyvíz) nem kellett volna 
hálózatra kötni, hanem inkább helyben kezelni.  

26Jelentős roma népesség, alacsony iskolázottsági 
fokkal, gyakorlatilag teljes munkanélküliségben A faluban nincs és nem is volt roma lakosság. 
Rossz utak: Idén történt a térségben több útnak a 
felújítása. Útmenti bozótok irtása sokszor elmarad, ami 
növeli a balesetveszélyt. 

Egy út vezet a faluba, ennek minősége rossz. Tervezik 
egy összekötő út megépítését Szlovákia felé, de ez még 
csak terv szintjén létezik. 

27Munkanélküliek aránya a térségben 13,2%, a 
megyében pedig 14,5%. Ez az országos átlaghoz képest 
(8%) magas. 

Gömörszőlősön a munkanélküliség 0% (ez csak a 
munkaképes korúak viszonylatában értelmezhető, mert 
nincs munkanélküli, ha nincs, vagy alig van 
munkaképes korú ember. Aki munkanélküli, azt 
közmunkába vonják.  

28Regisztrált álláskeresők száma a régióban: 105.211 fő  
(országos részesedés: 19,1%). Gondot jelent a 
végzettséghez megfelelő munkahely megszerzése. 

A fiatalok elköltöztek a nagyobb településekre a 
munkahelyek hiánya miatt. A faluban nincs betöltetlen 
állás, vagy álláslehetőség. 

Termelő gazdaságok alacsony száma jellemző a 
térségben. Termőhelyi feltételek, domborzat, termőföld 
minősége, klíma nem alkalmas az intenzív 
gazdálkodásra. 

Termelő gazdaság a településen nincs, csak önellátás 
szintjén gazdálkodnak páran. Gömörszőlős földjeinek 
aranykorona-értéke alacsony: sok a 3-4 AK-s terület 
Adottságok itt is gyengék, de önellátás mértéke lehetne 
dominánsabb. 

A biogazdálkodásra való átállási kedv csekély, az 
értékesítés bizonytalan. Jogi-, és közigazgatási 
szabályozás nem teremti meg a vállalkozó kedvet. Az 
élőmunka magas terhei nem kedveznek a 
kísérletezéseknek. 

Gömörszőlősön van organikus mintagazdaság (Disznós-
kert). Minősíteni kéne termékeket és megépíteni hozzá 
az éttermet. 

 Az iparban dolgozott rétegek elvesztették azokat az 
ismereteket, amelyek a hagyományos paraszti élethez 
nélkülözhetetlenek. 

 A faluban már csak páran gazdálkodnak. A tudás 
veszélyben van. Nincs aki átvegye és folytassa. 

TÖBBLETEK 
Munkaerő kínálat van. A foglalkoztatás viszont 
problémás. Nincs forrás a munkaerő alkalmazására. 
Élőmunkára rakódó költségek csökkentése előnyösen 
hatna a foglalkoztatásra. 

18 aktív kereső van a faluban. 1-2 kivétellel mind a 
szomszédos falvakba, városokba járnak át. Meg kéne 
teremteni a helyi foglalkoztatás kereteit. Ehhez azonban 
a jogi és közigazgatási feltételeket kell megteremteni. 

Gazdag építészeti örökségben a térség. Ez vonzerőt is 
jelenthet a belföldi turizmus számára. 

A gömöri motívumok és az építészeti sajátosságok 
megőrzése a faluban kiemelt jelentőséggel bír! 

Gazdag kulturális örökség jellemzi a térséget. Ezt 
azonban veszélyezteti az elöregedés és elvándorlás. 

Az Ökológiai Intézet és É. Kovács László munkájának 
köszönhetően a kulturális örökségeket feltárták, több 
helyszínen bemutatják. A szerves kultúra azonban 
veszélyben van. 

Hagyományos önellátó gazdálkodás jellemezte a 
térséget, de ez eltűnőben van. Parlagon hagyott földek 
és üres gazdasági épületek láthatók mindenfelé. 

A lakosság kor-összetétele (magas átlagéletkor) nem 
teszi lehetővé az önfenntartó gazdálkodást, továbbá a 
nők munkavállalása volt az, ami alapjaiban rengette meg 
az önellátást. Amíg csak a férfi ment el másik faluba 
dolgozni, addig még működött, de ketten is ingáznak 
nem marad aki fenntartsa a kertet. 

Nagy a mezőgazdaságilag nem hasznosított területek 
aránya. 

Nagy a mezőgazdaságilag nem hasznosított területek 
aránya. Megfelelő eszközök hiányoznak a fenntartható 
műveléshez. 

Jó állapotú természeti környezet, tiszta levegő.  
Jó állapotú természeti környezet, csönd és nyugalom. Ez 
a falu egyik fő vonzereje. Még átmenő forgalom sincs. 

Aggteleki Nemzeti Park jelenléte a térségben élénkíti, Ökológiai Intézet jelenléte a településen már sokat 

                                                
26Szilágyiné Baán Anna, dr. (2005): A fenntartható vidékfejlesztés elősegítése az Aggteleki karszt 
magyarországi részén. Dr. Sz. Baán Anna, Miskolc, 44 p. 
27Internetes forrás: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ: Szabó József főigazgató „Az észak-
magyarországi régió munkaerő-piaci helyzete” c. előadása nyomán (EUROSTAT, KSH) 
28Internetes forrás: Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ: Szabó József főigazgató „Az észak-
magyarországi régió munkaerő-piaci helyzete” c. előadása nyomán (EUROSTAT, KSH) 
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életben tartja a még működő szolgáltató 
vállalkozásokat. 

segített a falubelieknek, de még nem sikerült megállítani 
a népességcsökkenést. 

29Országos átlagot (20,3%) meghaladó erdősültség. 
Országos átlagot (20,3%) meghaladó erdősültség. Magas 
természeti potenciál. Védett fajokban gazdag élőhelyek. 

Üresen álló, hasznosítatlan épületek. Ezek hasznosítása, 
tartalommal megtöltése a jövőre nézve szükséges. 
Mezőgazdasági épületeket használni kéne és térségi 
összefogásban üzemeltetni. 

A faluban vannak üres házak, de már többet 
megtöltöttek tartalommal és most kulturális funkciót 
látnak el. Szálláshelyként való üzemeltetésük rendkívül 
alacsony hatásfokkal működik. A kínálat szintjét kell 
emelni. 

Táblázatunk alapján a kutatás tárgyára nézve legfontosabb következtetéseim a következők: A 

gazdasági- és a társadalmi környezet rossz állapota mellett Gömörszőlős kiemelkedő 

természeti potenciállal bír! Ennek bölcs használata („wise use”) és fenntartható hasznosítása 

javíthatná a település helyzetét, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Országos 

viszonylatban terjedőben vannak a térségi összefogások, együttműködések. A könnyebb 

boldogulás közös cél és ennek érdekében mindenki képes áldozatokat hozni. Ez 

megmutatkozhat az erőforrások közös, hatékonyabb felhasználásában, vagy a szolgáltatások, 

termékek közös piacra juttatásában (esernyőszervezet, érdekképviselet). Turisztikai szinten 

már létezik ilyen, az Aggteleki-Karszt és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület 

személyében. 

A táblázatban ismertetett tényeket alátámasztják a számok. A Gömörszőlősi Önkormányzat 

rendelkezésemre bocsátotta a község, illetve az Önkormányzat gazdasági adatait, melyek 

alapján közelebbről is meg lehet ismerni a folyamatokat. 

3.4.1. Az önkormányzat pénzügyi fenntarthatósága 
 

Az önkormányzat bevétele (2007)  Az önkormányzat kiadása (2007) 
23.899 e Ft  24.026 e Ft 

Állami támogatás: 71,40% Személyjellegű járulék, dologi kiadás: 65,50% 
(normatíva, szja)   Önkormányzat által folyósított ellátás: 14,60% 
Helyi adók:  1,60% Beruházás, felújítás: 3,10% 
Saját bevétel: 8% Támogatásértékű kiadás: 17,30% 
Felhalmozási bevétel:  6,80% (pénzeszköz átadás)   
Támogatásértékű bevétel: 8,30%     
(átvett pénzeszköz)       

4. Táblázat: A Gömörszőlősi Önkormányzat 2007-es költségvetése30 
 
A táblázatot megvizsgálva láthatjuk, hogy a kiadási oldal nagyobb, majdnem megegyezik a 

bevételi oldallal. Utóbbit vizsgálva láthatjuk, hogy a támogatások aránya a falut különösen 

kiszolgáltatottá teszi külső környezetének. A község nem tud jelentős belső forrást képezni. A 

helyi adók alacsony százaléka, mint tudjuk két vállalkozásból tevődik össze, ennek növelése 

                                                
29Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (2009): Jövőkereső. Jelentés, Budapest, 93 p. 
30Az önkormányzattal készített interjú alapján (lsd. Interjú-összefoglalók) 
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nyilván stabilabbá tenné a költségvetést, de később majd látjuk, ennek komoly akadályai 

vannak. A vidéki vállalkozások hiánya országos probléma, ennek is ismerni kell az okait, 

miszerint az adózási- és közigazgatási rendszer nem segíti e kezdeményezéseket, hanem 

túlspecializálódott, előnytelen struktúrájával meggátolja azokat. Saját bevétel növelésére a 

turizmuson keresztül nyílna lehetőség (vendégéjszakák növelése és a tartózkodási idő 

hosszabbítása), ennek feladatait tudatosan felépítve minél nagyobb arányban kell a helyi 

tudásból, lehetőségekből meríteni. 

A kiadási oldalon látjuk a lakosság státuszából fakadó magas nyugdíjköltségeket, szociális 

segélyt, amik mellett sajnos egy nagyságrenddel van lemaradva a beruházásra és felújításra 

fordított összeg. Összességében elmondhatjuk, hogy a költségvetés jól érzékelteti az előző 

fejezet szubsztanciáját, miszerint a népesség torz felépítése nagy terheket ró az egész 

közösségre. Emellett a költségvetés rámutatott arra is, hogy a külső források 

elengedhetetlenek és létfontosságúak jelenleg a falu számára. 

3.4.2. Az önkormányzat vagyona31 
Épület 5 db van az önkormányzat tulajdonában: Közösségi ház (Polgármesteri Hivatal), 

Vendégház, Babús-ház, Ravatalozó, Mézeskalácsos műhely. Ebből egy szálláshely, mely 

alacsony kihasználtságának javításával növelni lehetne a költségvetés bevételi oldalát. 

Véleményem szerint ebből a felsorolásból fájóan hiányzik a közösségi helység („művelődési 

ház”). Nem új épület létrehozására gondolok, hanem egy meglévő épület funkcióbővítésére. 

Ez teret adhatna a lakosság közösségének formálására, az együttműködés hatékonyságának 

növelésére (gyűlés, filmvetítés, előadás, közös lekvárbefőzés, stb.). Tapasztalatom alapján az 

emberek ritkán mozdulnak ki, mivel nincs hova. Már kocsma sincs a faluban egy jó ideje, így 

tulajdonképpen a bolt előtt állnak le beszélgetni. 

Föld: Az önkormányzat tulajdonában kb. 200 ha terület van, ebbe bele tartozik erdő, szántó és 

legelő. A vagyoni összetételt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat tulajdonában 

lévő földterület igen csekély a közigazgatásilag hozzá tartozó 877 ha-hoz képest. Művelés 

alatt kevesebb, mint 45 ha áll, ami az aktív földhasználat fokozatos visszaszorulását mutatja. 

Eszközállomány tekintetében az önkormányzat egy Hyundai típusú gépjárművel, illetve egy 

új, Peugeot típusú mikrobusszal és egy MTZ 820. 2 –es mezőgazdasági géppel rendelkezik. 

 

 

                                                
31Az önkormányzat munkatársával, Lehoczky Zsuzsával készült interjú alapján ( Melléklet: 11.3 
interjúösszefoglalók) 
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3.4.3. A falu vagyona 
A falu komoly építészeti értékekkel bír, egy-két 

kivételtől eltekintve nem csúfítják modern épületek 

a faluképet (2. kép32), ami a helyiek 

hagyománytiszteletének köszönhető. A tájba 

illesztett házak, a templom fantasztikus látványt 

nyújt a dombok tetejéről.  

Annak előtte a megélhetés alapját a természeti 

környezet jelentette. Egy-egy vidék építőanyagai 

mindig az ott legnagyobb arányban előforduló alapanyagokból tevődött össze. Itt a két 

leggyakoribb a fa és a föld. A századforduló tájától építettek vályogházakat, a szegényebb 

családok maguk vetették ki, a tehetősebbek a vályogvető cigányoktól vették. A téglaépítés a 

tehetősebb családok körében terjedt el. Kezdetben vályoggal keverték, majd kizárólag 

téglaházakat építettek, melyeket betonalapra emeltek. Hagyományosan döngölt, tapasztott híg 

agyaggal vagy vízben oldott tehéntrágyával felmázolt földpadlóval épültek. A deszkapadló és 

a cementlap csak később terjedt el.  A falakat fehérre meszelték.  

A lakóházak megjelenését a tetőzet és a homlokzat nagyban befolyásolja. A dél-gömöri 

lakóházak kontyolt nyeregtetővel épültek. A szarufás tetőszerkezetre zsúp került, amit a 

tűzrendészeti szabályok miatt cserép váltott fel. Az oromzatot, vakolatot a múlt század 

második felétől díszítették, legkorábban a gazdagabbak alkalmazták, majd fokozatosan 

elterjedt. A díszítmények különböző korok építészeti stílusainak elemeit hordozzák magukon. 

Reneszánsz indás, virágos díszítések, barokk oszlopfők, klasszicista díszek. 

Építészeti különlegességek33: 

- Ravásfalú talpasházak: házaknál már alig, melléképületeknél még inkább alkalmazott régi 

technika (Fotómelléklet: 7. fotó). Az alap hatalmas gerendákból összeácsolt keret, amelybe 

függőleges oszlopokat állítottak. Ezek felületébe vájatokat véstek, ezekbe a vájatokba 8-10 

cm szélesre hasított ravásfákat helyeztek. Felületüket betapasztották. 

- Sövény vagy paticsfal: A múlt századi házakra jellemző. A tartóoszlopokra keresztbe 

karókat szegeztek, a karók közét vályoggal döngölték be, majd száradás után meszelték. A 

házakat paticskerítéssel választották el egymástól. A tartógerendákra keresztbe rígelyeket 

szegeztek, ezek közé fonták be a mogyoróvesszőket. 

                                                
32Bodnár Mónika (2008): Számadás. Putnok, Gömör Múzeum Barátok Köre, 534. p. 
33 Iván Valéria (1993): Gömörszőlős Fejlesztési Tanulmányterv. Miskolc. 

2. kép: A falukép vonzerő 
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- Tornácok: Két típusuk van, a hosszanti folyosós, és a bejárat elé utólag emelt kiugrós tornác. 

Fából, vagy téglából készültek. Fűrészelt, mintás fenyődeszkákat használtak a díszítésre 

(Fotómelléklet: 8. fotó) 

- Csűrök34: A tölgyfából készült melléképületek alapját a határban szedett hatalmas kövek 

adták. Elsősorban a szálasgabona tároló- és cséplőhelye volt, de ez kiegészült állattartó 

funkciókkal is. Jelenleg nincsenek kihasználva, de megőrzésükre fokozott figyelmet kell 

fordítani (Fotómelléklet:9. fotó). 

A fent említett táji jellegzetességek alapján a falu épületeinek egy része műemlékvédelem 

alatt áll, továbbiak pedig védelemre javasoltak. 
35„Ahogy az Intézet Oktatóközpontját rendbe hozták, mi is felújítgattuk a gazdátlan házakat. 

Pár épületet már az összeomlás, leromlás fenyegetett, mi szépen kezelésbe vettük ezeket. 

Építészeti emlékeink óriási értéket képviselnek, ezek megőrzését kötelességünknek érezzük. Jó 

az együttműködés az Intézettel, céljaink egybevágnak. Ez kulcsfontosságú a falukép 

megőrzésének szempontjából. Kis-kakas, Kemencés-ház, Pásztor-ház, Füstös-ház… Ezek 

mára eltűntek volna, ha nem cselekszünk.” 

A „Magyar Kultúra Lovagja” címet is elnyert É. Kovács László fafaragó, szobrász, festő, író 

és könyvtáros is egyben, helytörténeti gyűjteménye az országban egyedülálló! Feleségével, 

Évával együtt óriási szerepet játszottak abban (az Ökológiai Intézet segítségével), hogy 2000-

ben az Európa Tanács Tájkép díját 1100 pályázó közül Gömörszőlős nyerte el. Úgyszintén 

2000-ben a Magyar Köztársaság Kós Károly díját is elnyerte a falu. 

3.4.4. Infrastruktúra 
A falu infrastruktúrájának fejlesztése áll mind az önkormányzati, mind pedig a pályázatok 

útján megvalósuló fejlesztések középpontjában. A lakosság már nem bír el plusz terheket, 

viszont az infrastruktúra szintje jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy magas fizetőképes 

keresletet generáljon (3.4.8. A turizmus fenntarthatósága). 

A jelenlegi állapotról tanúskodó 2009-es adatok: 

Gázellátottság: 20 ingatlan kötött rá (az 55 lakóházhoz képest ez 36%) 

Csatorna-ellátottság: 24 ingatlan kötött rá (43%) 

Vezetékes telefon: kb. 25 család vezette be (45%) 

Vízellátással ellátott ingatlanok száma: 12 ingatlan (22%) 

                                                
34 Malatinszky Ákos, dr. (2008): Borsod és Gömör határán. A Putnoki-dombság. Szent István Egyetem 
Környezetvédelmi Szakkollégiuma, Gödöllő, 70 p. 
35 É. Kovács Lászlóval készített interjúból idézet (Melléklet: 3.11.4. interjúösszefoglalók) 
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Az infrastruktúra további elemeinek ismertetése a fejlesztések alatt szerepel, mely az 

önkormányzattal készített 2009. márciusi interjú alapján kerültek feldolgozásra: 

3.4.5. Az önkormányzat fejlesztései és tervei36 
Az elmúlt években kiépítésre került a szennyvíz-, az ivóvíz-, és a gázhálózat. Ezek a 

beruházások mind pályázat útján történtek. Továbbá kiépült a kábel tv, a telefonhálózat és a 

mobil telefonszolgáltatók hálózatai is lefedik a községet. Telepítésre került az e-

Magyarország pont, amely a Közösségi házban várja az idelátogatókat, internetezőket. 2008-

ban pályázat útján sikerült a településen kiépíteni egy WIFI rendszert is, amely 15 család 

igényeit szolgálja ki. 2006 óta Mozgókönyvtár is használható a településen, melynek 

berendezéseit nemrég újították fel. 

A jövőbeni tervek közül ki kell emelni a szálláshelyek felújítását. Ez azért szükséges, mert az 

önkormányzat szeretné az idegenforgalmat és a határon átívelő lovas turizmust fellendíteni.  

Magyarország a 2007-2013 közötti időszakban számos az Európai Unió által kezdeményezett 

és finanszírozott határon átnyúló programban vesz részt. Ennek keretében Gömörszőlős is 

szeretne pályázni kistérségi határon átívelő közút kialakítására Gömörszőlős és Naprágy 

között. Mivel a település zárt, ennek az útnak a megvalósulása nagyban segítené a község 

gazdasági- és turisztikai felemelkedését. Ez a terv azonban nagyban veszélyezteti a falu 

egyedi arculatát és hangulatát. Míg a tervben a természeti értékekre és a határon átnyúló 

turizmusra hivatkoznak, lehet fel kéne ismerni ennek veszélyeit is, hiszen egy északi 

összekötő út pont az érintetlen természeten keresztül vezetne! Nem veszítené így el a falu az 

egyéniségét, vagy pont ellenkezőleg? Visszakapná északi kapcsolatrendszerét és ősi 

hovatartozását? Érdekes konfliktus-helyzet! 

Az önkormányzat tervei alapján kiépítésre kerülne a „Rejtek-út” nevet viselő kerékpárút Hét 

községtől Jósvafőig, ami pedig könnyítené a biciklis közlekedést a térségben. 

A Szőlőhegyen visszaépíthető lenne a kilátó, pihenőhely létrehozásával. Erről a pontról 

belátni az Északi-középhegységet a Bükktől a Börzsönyig, valamint az Aggteleki-

karszthegységet. Ennek kivitelezéséhez nagyobb beruházásra sincs szükség, helyi 

együttműködéssel és összefogással értékes turisztikai attrakció létesülne. Ehhez kapcsolható 

lenne egy tanösvény, ami közelebb viszi az ide látogatókat a természeti értékekhez.  

                                                
36 Az önkormányzat munkatársával, Lehoczky Zsuzsával készült interjú alapján ( Melléklet: 11.3 
interjúösszefoglalók) 



 

 32 

Egy interaktív múzeum létrehozása is tervbe van véve, ahol ki lehetne próbálni az eszközöket, 

pl. a szövést, fonást, fafaragást. Ennek alapjai régóta megvannak, a fejlesztésnél viszont 

fokozottan figyelni kell arra, hogy ez ne sértse a múzeum autentikus jellegét.  

3.4.6. Vállalkozások jellemzése 
A vállalkozásokat érdemes 2 részre választani (a fenntartható fejlődés alapelveit követő 

vállalkozásokra és a profitorientált vállalkozásokra), ugyanis ez az egyik kulcs a dolgozat 

kérdésének megválaszolásához!  

Ahogy majd a 4.3.-as fejezetben látjuk, a fenntarthatósági elvek előtérbe helyezése komoly 

odafigyelést és komplex rendszerszemléletet igényel. Egy olyan vállalkozás tehát, amelyik 

minimalizálni akarja a negatív externáliákat, törekszik a magas hozzáadott értékre, a helyi 

erőforrásokra épít, tevékenységét integrálja a helyi társadalmi közegbe és különös tekintettel 

van természetes környezetére, az az intézményi szint korlátaiba ütközik. Az elvhű helyi 

kezdeményezéseket a gazdasági környezet ellehetetleníti, hiszen az élőmunkára és a 

hozzáadott értékre (szellemi tőke) rakódó költségek nem teszik lehetővé a legális termelést! A 

termékek értékesítése olyan áron lehetséges csak (amit meg is fizetnek), hogy éppen fedezi az 

előállítás költségeit, ez azonban nem képez profitot. Ez részben a látogatói kör alacsony 

fizetőképességének is köszönhető. Gyakorlatilag már meglévő és bevezetett termékek 

továbbértékesítése folyik a faluban, újak előállítására nem áll belső forrás rendelkezésre.  

Ezen okokból kifolyólag nem üzemel jelen pillanatban az Ökológiai Intézet gyapjúfeldolgozó 

és –kártoló üzeme, ami nemcsak a termék előállításra fókuszált, hanem egy komplex rendszer 

kimeneti oldalát képezné. A gyapjúhoz ugyanis juhok kellenek, amit pedig legeltetni kell. Így 

zárul be a kör és az egész körfolyamatot tekintve nemhogy negatív externáliáról nem 

beszélhetünk, de mind környezeti, mind társadalmi szempontból előnyös hatásai lennének 

ennek a vertikumnak. A szukcessziós folyamatokat meggátolná a legeltetés, fennmaradnának 

a természetvédelmi szempontból jelentős értéket képviselő gyepek, a juhnyáj pedig munkát 

adna a helyi embereknek. A további feldolgozás szintén munkahelyet teremt és magas 

hozzáadott értékkel a piacon egyedülálló, természetes alapanyagú termék gyártását teszi 

lehetővé. Az így készült paplanok árban biztos nem veszik fel a versenyt a kínai, PET-palack 

hulladékból készült poliészterszálas paplanokkal, de talán nem elhanyagolhatóak a fent 

felsorolt előnyök, a szállítási távolságokról akkor még nem is beszélve! 
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37Hasonló a helyzet „Az Életért” Kulturális és Értékmegőrző Alapítvány hagyományőrző 

gyertyakészítő- és mézeskalács műhelyével is, ami profitot nem képes termelni, csak 

fenntartani magát a kezdeményezést. 

Profitorientált vállalkozásból 2 db található a faluban, egyik egy kereskedelmi egység 

(kisbolt), a másik pedig Babus József vállalkozása (fuvarozás, szállítmányozás). A kisbolt 

üzemeltetése a turisták kereslete hiányában nem lehetne fenntartható, ezért erősen függ a 

kívülről érkező vendégektől. A helyiek önmagukban nem képeznek vásárlóerőt, a vendégek 

fogyasztásával együtt is csak félállásban tudnak boltost alkalmazni (nyitva tartás: 07-12 

óráig). Babus József vállalkozása kivételes abból a szempontból, hogy bevételei kívülről 

érkeznek és ez áll szemben a faluból kifolyó pénzekkel szemben. Ebből kifolyólag a helyi adó 

bevételei minimálisak (1,6%), amint azt a költségvetésből is láthattuk (3.4.1. Az 

önkormányzat pénzügyi fenntarthatósága). 

Ezen kívül még az ingázók (13 fő) rendelkeznek kívülről érkező jövedelemmel, azonban az 

összes aktív kereső száma (18 fő) csak 20%-át képezi a falu lakosságának. 

A turizmussal kapcsolatos vállalkozások ismertetése a 3.4.8. A turizmus fenntarthatósága-as 

fejezetben olvasható. 

3.4.7. Önellátás helyzete a településen 
A háztartásokban folytatott önellátó tevékenység mindig is meghatározó volt. Jelenleg ez a 

kerten belüli, zöldség- és gyümölcstermesztésre korlátozódik, a szántóföldi termelés évtizedek 

óta a töredékére zuhant vissza. Jól érzékelteti a visszaesést az 1. számú táblázat, ahol 

láthatjuk, hogy 1784-ben 571,7 ha, 1860-ban 347,7 ha, 1884-ben 384 ha volt művelés alatt. A 

2000. évi felmérésben pedig 45,8 ha szerepel és ez azóta tovább csökkent (~40 ha)! Ugyanez 

a visszaesés mondható el a háztáji állatokról is, hiszen a faluban jelenleg se tehén, se ló sincs. 

Ez az állapot nagyban növeli a lakosság függését a külső ellátástól. Szerény anyagi forrásaik 

ellenére egyre nagyobb százalékban kell a háztartásba szükséges élelmiszereket a kisboltban, 

vagy a városban beszerezni.  
38„A helyi lakosság szerényebb forgalmat generál, nem csak az otthoni termesztés miatt, 

hanem mert hagyományként él a csütörtöki putnoki piac is! Sokan járnak be busszal vásárolni 

a friss, helyi termékekért és a nagy választék miatt.” 

A kisboltban elsősorban felvágottat, kenyeret és tisztítószereket vásárolnak.  A csökkenő 

lakosság azonban egy beszűkülő piacot teremt, ami megkérdőjelezi a kisbolt gazdasági 

                                                
37 Barczikay Ildikóval készített interjú alapján (Melléklet: 3.11.4. interjúösszefoglalók) 
38 Lenkey Béla, egyéni vállalkozóval készített interjúból idézet (Melléklet: 3.11.4. interjúösszefoglalók) 
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fenntarthatóságát. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a gazdálkodó emberek átlagéletkora 

nő, így évről évre egyre nehezebben tudják megművelni a veteményest.  

Számomra megdöbbentő volt, hogy sokan a kisboltban vásárolják a paradicsomot és paprikát, 

amit otthon a kiskertben könnyedén megtermelhetnének! Sőt, azt sem tartom kizártnak, hogy 

a szomszédnál bőségesen van mindkettőből, de a „helybeli kereslet-kínálat” kommunikáció 

hiányában nem találkozik. Ezt tapasztaltam a tojással kapcsolatosan is: Tyúkok még akadnak 

a faluban (az organikus kert 2009 nyarán szerzett be 10 kakast és 10 tyúkot), mégis a boltban 

szép számmal találtam 3-as kódú, azaz ketreces tartásból származó tojást, ami köztudottan a 

leggyengébb minőséget és a legrosszabb tartási körülményeket jelenti. Ami pedig a 

gyümölcsfákat illeti, már említettem a szilvafák jelentőségét, mégis a gyakorlatban ez nem 

kap elég hangsúlyt. Gyakorlatom ideje (július végén) éppen egybe esett a nyári aszalószilva 

(Sivákló, Elein érő) korai érésével, így saját szememmel láttam ennek feldolgozását. A magtól 

váló szilva aszalásra kiválóan alkalmas, minősége pedig elsőrendű gazdasági és piaci értéket 

képvisel! Korai érése is növeli piacképességét, mivel ez jelzi a külön fajta szilvák szüretének 

kezdetét. Ennek ellenére az értékes és ínyenc szilvatermés csak elenyésző része kerül olyan 

feldolgozásra, ami komoly hozzáadott értéket képviselne. A probléma abban rejlik, hogy 

nincs aki leszedje, felszedje az érett szilvákat, nincs aki megszervezné a szüretet! Így az 

„aranyat érő” Sivákló nagy része cefreként végzi, és minimális mennyiségből készül csak 

lekvár, aszalt szilva, vagy sütemény. Ez véleményem szerint komoly veszteség, mert a 

természetes környezetben előállított (vegyszermentes), úgymond „biotermékekre” komoly 

kereslet mutatkozik a közeli városokban.  

Ha ezen helyben előállított élelmiszerek és alapanyagaik fel lennének tárva, ha a helyi 

gazdálkodók tisztában lennének a falubéliek „produktumaival”, nagyságrendekkel lehetne 

növelni helyi termények arányát a forgalomból, hiszen jelenleg a kisbolt kínálata szinte 

kizárólag kívülről érkező árukat takar. 
39Az élelmiszerek mellett óriási jelentőséggel bírhatnának a helyi ötleteken alapuló termékek, 

amelyek sajátos gömöri identitással rendelkeznek és számuk negyven körüli. A helyi 

termékek kínálati oldalának növelése elengedhetetlen és biztosítani kell a hozzáférés 

lehetőségét is, ami ebben az esetben hiányt szenved (ezt a 5.3-as fejezetben fejtem ki). 

Országos kezdeményezés indult „Helyi termék fesztivál”40 néven Nyíregyházán, Pécsett és 

                                                
39 BAZ Megyei Kv-i és Tf-i Kht. (2005): A gömöri térségben készülő helyi (kézműves) termékek piacra 
jutásának segítése. PHARE ACCESS 2002/000-315, 10 p. 
40 www.helyitermekfesztival.hu 

http://www.helyitermekfesztival.hu
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Veszprémben is. A borítékolható siker reményében a jövőben ehhez érdemes csatlakozni és 

élni a megjelenés és piacra jutás lehetőségével! 

3.4.8. A turizmus fenntarthatósága 
41A Gömör-Tornai térség a népi építészet emlékeit őrző falvaival, szelíd tájképével, gazdag 

természeti értékeivel sokak számára vonzó, adottságai révén igen alkalmas a pihenésre, 

kikapcsolódásra, ezáltal kiváló színtere lehet az ökoturizmusnak. Hagyományápoló és 

kulturális programjaival lehetőséget nyújt a falusi turizmust kedvelők számára, az Ökológiai 

Intézet környezetbarát technológiái és berendezései pedig vonzerőt biztosítanak a 

„tudományos turizmus” témakörében.  

A „bakancsos turisták” számára tökéletesen elegendőek az adottságok, sőt, É. Kovács 

Lászlóék század eleji parasztházainak puritánsága (víz, gáz, villany nincs bevezetve) igazi 

különlegességnek számít a falusi- és ökoturizmus szerelmeseinek számára (Fotómelléklet: 10. 

fotó). De látni kell, hogy ezen a piacon nagy a verseny és a sok szereplő miatt alacsonyak az 

árak (2000-2500 Ft/fő/éj). A jelenlegi gyenge kihasználtság mellett (~10%) ez minimális 

bevételeket eredményez. Ahhoz viszont, hogy ide lehessen csalogatni a városi és szakmai 

közönséget, sajnos ki kell elégíteni minimális kényelmi igényeket. Az Ökológiai Intézet 

szakmailag képes lenne olyan produktumokat nyújtani (technológiai megoldások, 

tudományos kísérletek) ami bevonzaná a tehetősebb csoportokat, de egyelőre nem tudja nekik 

biztosítani a szükséges minőséget az ellátásban (pl. 1-2 ágyas szobák).  

A faluban a szállások 3 üzemeltető között oszlanak meg. Az É. Kovács család tulajdonában 

lévő ingatlanokban 30-32 főt lehet elszállásolni, az Ökológiai Intézet kapacitása pedig 

hivatalosan 18 fő (további 9 „nem hitelesített” hellyel rendelkezik az organikus kert háza). Az 

önkormányzat által üzemeltetett Pásztorház (Fotómelléklet: 11. fotó) pedig 8 további vendég 

befogadására képes. 

 

Az adatok ismeretében (összesen 56-58 fő) azt mondhatjuk, hogy a falu majdnem annyi 

vendéget képes befogadni és elszállásolni, amennyi a saját lakossága! Ezt a terhelést 

természetesen nem bírná el a falu, de egyszerre sosincs ennyi látogató sem. Tehát a szállások 

tekintetében a túlkínálat és a homogenitás a jellemző, ami az együttműködő partnerek között 

teremt versenyhelyzetet. Ezért kellene a kínálatot diverzifikálni és különböző színvonalon 

kínálni a szállásokat. Ezt célozta meg az Ökológiai Intézet által benyújtott norvég pályázat is, 

                                                
41 Ökológiai Intézet (2005): Vendégcsalogató Dél-Gömör, Galyaság és Dél-Torna vidékére. Ökológiai Intézet 
Alapítvány, Miskolc, 20 p. 
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ami 1-2 ágyas, magas színvonalú szálláshelyek és vendéglátóipari egység (étterem) 

kiépítéséről szólt többek között, ahol részben az organikus kert, részben a helyi termények 

feldolgozásával lehetne egyedi, és táji jellegű ételeket kínálni. 

Ez azonban 2 év várakozás és egyeztetés után sem nyert támogatást, így erre a fejlesztésre 

jelenleg nem áll rendelkezésre forrás, ami megtorpanásra kényszerítette a gömörszőlősi 

terveket. 

Turizmus a Természetért42 

A program Magyarország mellett Csehország és Lengyelország egy-egy bioszféra 

rezervátumának ökoturisztikai lehetőségeit tárta fel. A hazai program az Ökológiai Intézet a 

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

együttműködésében valósult meg az ENSZ Környezetvédelmi Programja, a Környezeti 

Világalap (GEF) és a KvVM támogatásával 2005 és 2008 között. A program célja az volt, 

hogy feltárja a Gömör-Tornai karszt azon természeti és kulturális értékeit, amelyek jövőbeni 

bemutatásával bővíthető a térség ökoturisztikai kínálata, és egyúttal munkalehetőséget 

teremtve növeli a térség népességmegtartó erejét. 
43A Gömörszőlősön fellelhető ökoturisztikai attrakciók („Határjárás” tanösvény, faluséta, 

Kakasvár és Néprajzi Gyűjtemény, Organikus kert, stb.) beépítése a Gömör-Tornai Karszt 

kínálatába -közös arculattal- egyszerűbb és hatékonyabb megjelenést biztosít. A 

koordinációra létrejött Aggteleki-Karszt és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület 

management szervezetként fogja össze a kínálatot. Hatékonysága azonban nem teljesíti az 

előzetes elvárásokat, erről többen úgy nyilatkoztak, hogy a vezetőség nem alkalmas ennek a 

feladatnak az ellátására. A program segítségével azonban növelni lehetne a faluba érkező 

érdeklődők számát, de emellé oda kell tenni a kész és működő kínálatot is. A befogadó 

struktúra pedig jelenleg nem áll a megfelelő szinten, további fejlesztések és felújítások 

szükségesek. Továbbá gondot jelent a humán erőforrás biztosítása is, mert a faluban nem áll 

rendelkezésre megfelelő kvalitású és képzettségű ember (turisztikai megbízott, idegenvezető, 

stb.), a feladatra termett, képzett lakosság pedig inkább a városokban vállal munkát a 

biztosabb jövő érdekében. 

A falu építészeti örökségei képezik az egyik fő vonzerőt. A program által létrehozott Gömör-

Tornai Építészeti Archívum lehetőséget teremtett minden ingatlantulajdonos számára, hogy 

házát, portáját a hagyományos építészeti elemek, motívumok használatával újítsa meg. A 

                                                
42 Ökológiai Intézet Alapítvány – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (2008.): Turizmus a Természetért. 
Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolc, 39 p. 
43 Sándor Judittal, az Intézet munkatársával készített interjú alapján (Melléklet: 3.11.4. interjúösszefoglalók) 
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program keretében anyagi támogatásban részesültek a helyi jellegzetességeket hordozó, 

turisztikai jelentőséggel bíró építmények. A támogatás pályázati úton került kiosztásra. 

Gömörszőlősön megvalósult támogatások: Kassai út 54. (Füstösház) – paticskerítés 

(Fotómelléklet: 12. fotó); Kassai út 55. Szabadtéri mezőgazdasági és erdészeti gyűjtemény 

kerítése; Kassai út 42. tornáca (Fotómelléklet: 8. fotó); Kassai út 37-39. Oktatóközpont csűrjének 

állagmegóvása; Kassai út 42. Néprajzi Gyűjtemény épületének felújítása. 

A programba foglaltak szerint is munkaerő-bevonásra volna szükség az alábbi feladatok 

ellátására: vendégszervezés, gondnok, szobaasszony, ellátó személyzet, idegenvezető. 

 

I. Gömöri Gyümölcsfesztivál 
44A Gömöri Gyümölcsfesztivál, olyan egynapos rendezvény, mely felvonultatja a napjainkban 

a gömöri szőlőhegyeken méltatlanul elhanyagolt gyümölcsfák és a gyümölcseikből készíthető 

termékek sokféleségét, ráirányítja a figyelmet a táj egyik jellegzetességére, a 

szilvatermesztésre és feldolgozásra. A fesztivál lehetőséget nyújt a térségi falusi turizmusának 

bemutatkozására, a történelmi Gömör hagyományainak ápolására és a térség lakóinak 

összefogására is. A sikeres fesztivál -amin én is részt vehettem, mint önkéntes (31. fotó), nagy 

jövő elé tekint, és ha a környékbeliek felismerik a lehetőséget, újra művelésbe vonhatják 

elhanyagolt földjeiket! A fesztivál időpontja 2009-től minden évben az ún. gömöri 

nyakasszilva "rendes" érési idejéhez igazodik, mely szeptember közepe, második fele. 

 

A gazdasági környezet bemutatásánál az önkormányzat és az Ökológiai Intézet pályázataiból, 

felméréseiből és elemzéseiből tájékozódtam, amit kiegészítettem és frissítettem az interjúk 

alatt hallottakkal és a Turizmus a Természetért program45 eredményeivel és terveivel. A 

kutatás során kiderült számomra, hogy nincs hatékony kommunikáció a szereplők között 

(önkormányzat, Ökológiai Intézet, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság), így a fejlesztések 

nem követik, vagy erősítik egymást. Az önkormányzat részéről erős az igény a technológiai 

fejlesztések iránt, amik azonban –a falu méretéhez képest- aránytalan nagyságú beruházásokat 

jelentenek, és plusz terheket rónak a lakosságra. Az Ökológiai Intézet a fenntarthatósági 

elveknek rendeli alá fejlesztéseit, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság pedig a 

természetvédelem szempontjait veszi figyelembe. 

                                                
44 http://www.gomorikte.hu/programok.html (Várnagy Dávid, I. Gömöri Gyümölcsfesztivál; 2009-09-28) 
45 Ökológiai Intézet Alapítvány – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (2008.): Turizmus a Természetért. 
Ökológiai Intézet Alapítvány, Miskolc, 39 p. 

http://www.gomorikte.hu/programok.html
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A tágabb gazdasági környezethez viszonyítva a falu nem rendelkezik saját fejlődési 

potenciállal, belső forrással. Azaz a pénz kiáramlik a községből. Amennyiben sikerülne 

helyben termelni és előállítani produktumokat, ezek biztosítanának egy kevés belső forrást a 

fejlesztésekre. Jelenleg azonban ehhez pont külső forrás (tőke, pénz) szükségeltetik, hogy a 

kínálat ki tudja termelni azt a kritikus tömeget, hogy a piac beinduljon és működjön. Ez az 

összetett folyamat és problémaspirál az, amit a gazdasági- és intézményi környezet gyárt le 

azáltal, hogy a nagy piacok felé áramoltatják a pénzt és a falvak, alacsony érdekérvényesítő 

képességükből kifolyólag nem képesek saját, vagy külső forráshoz jutni. 

Most már látjuk, mi akadályozza a fenntartható projektek megvalósítását és életben tartását. A 

következő fejezetben az eddig feltárt korlátokat szeretném összefüggéseiben bemutatni és 

összefoglalni, majd összevetni a fenntarthatósági elvekkel. 

4. A gömörszőlősi "modell" 

A modell ismertetéséhez és elemzéséhez először is figyelembe kell venni a környezetéből 

adódó korlátokat. A fennálló nehézségek a társadalmi- és a gazdasági környezetből egyaránt 

adódnak, amit rendszerében kell megvizsgálnunk ahhoz, hogy a problémákat kezelni tudjuk. 

Az összefüggéseket alaposan kell felkutatni, hogy a várt eredmény a fenntarthatósági 

elveknek megfeleljen. Ha csak kiragadunk egyes elemeket a rendszerből és azt próbáljuk meg 

rövid időn belül megoldani, könnyen átterheléseket hozhatunk létre, vagy felerősítünk egy 

másik, már meglévő problémát. 

4.1. A környezet szabta korlátok  

4.1.1. Demográfiai nehézségek 
 Az elzárt településen a lakosság hagyományosan a mezőgazdaságból élt, önellátó 

gazdálkodást folytatott az ötvenes évekig. A szocializmus iparosítása a munkaképes lakosság 

nagy részét a környék ipari üzemeibe vonzotta, ennek következtében sokat elköltöztek a 

faluból, vagy bejáróként vállaltak munkát. A lakosság nagy része ez után kétlakiként, gyári 

munkásként és fölművesként élt (Gömörszőlős azon kevés települések egyike, ahol nem volt 

termelőszövetkezet). A rendszerváltás óta pedig felerősödött a kontraszelekció, azaz a 

munkaképes és talpraesett népesség a városokban próbál munkalehetőséghez jutni. 

Az elöregedési folyamatot bizonyítja, hogy hat éve született utoljára gyermek a faluban. A 

fiatal, munkaképes lakosság hiánya csökkenti az idősb lakosok önfenntartó képességét, mivel 

nincs, aki megmunkálja a földeket és elvégezze a keményebb, fizikai munkákat. 
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További érdekes tapasztalat, hogy a kritikus létszám alatt (~120-130 fő) az egyes konfliktusok 

is erősebben érződnek és jobban megosztják a lakosságot. Az érdekek könnyebbek ütköznek 

egymással és a dinasztiák-kérdése is felmerül. 

4.1.2. Földrajzi nehézségek 
Gömörszőlős zsákfalu. Földrajzilag pedig Magyarország egyik legelmaradottabb térségében 

fekszik. Kivételes turisztikai kínálatát is nehezíti, hogy távol esik a főbb centrumoktól, 

városoktól. Perifériás helyzetét tovább súlyosbítja a tömegközlekedés struktúrája. Csak 

busszal lehet megközelíteni a falut, az pedig ritkán jár és útja során minden vonzáskörzetébe 

eső faluban megáll, így könnyen előfordulhat, hogy Miskolcról közel 3 óra alatt érjük a 

községet. A völgyek észak-déli irányultsága lehetővé teszi a hideg levegő beáramlását 

északról. Ezáltal az országos átlaghoz képest itt hamarabb jönnek a fagyok és később is olvad 

el a hó. 

4.1.3. Piaci nehézségek 
A kis mennyiségben képződött értékesíthető termék helyben történő eladása problémát jelent. 

Egyrészt a mennyiségi és időbeni kiszámíthatatlansága miatt, másrészt azért, mert a helyi 

boltok kínálatában a fogyasztói társadalom reklámozott tömegtermékeiből túlkínálat van, a 

csomagolt áru a kívánt mennyiségben, a kellő időben, és állandó minőségben kapható, s ez 

kiszorítja az esetlegesen képződő termékfölösleget a helyi piacról. A fölösleg értékesítésére 

tehát nincsenek meg a megfelelő csatornák, ami a termelés mennyiségi növelésének is gátja. 

A helyi kézműves termékek versenyképességénél a magas hozzáadott érték (élőmunka) jelenti 

a nehézséget, legalábbis a jelenlegi adózási feltételek mellett. Pedig a helyben készített 

termékek előállításánál meg lehetne valósítani a fenntartható foglalkoztatást, azaz nem 

bérmunkásokat foglalkoztatnának, hanem megadnák a lehetőséget a piacra jutáshoz 

(erőforrás, tudás, tőke, piacra jutás, eszköz, munkahely), ezáltal gazdákat, tulajdonosokat, 

vállalkozókat teremtenének. 

4.1.4. Szellemi nehézségek 
A helyben foglalkoztatás lenne az egyik kiugrópont a válságból, de sok esetben nincs meg a 

kellő képesítési szint a munka felelősségteljes ellátásához (turisztikai megbízott, 

idegenvezető, stb.). Ha pedig valaki megszerzi a képesítést és a tudást, inkább elmegy a 

városba dolgozni, a jobb megélhetés reményében. Ha pedig egyik sem következik be és 

sikerül helyben foglalkoztatni (mert ilyenre is akadt példa), akkor a kihívás mértéke és az erős 

stresszhelyzet kényszeríti a dolgozót a kilépésre. 
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Probléma továbbá, hogy a helyi lakosság egy része nem látja hosszútávon az 

együttműködésben rejlő lehetőségeket és amikor munkalehetőséghez jutottak, visszaéltek 

ezzel és rövidtávon próbáltak meg egyéni haszonra törekedni. Az idegen nyelvek ismerete is 

hiányos, a lakosok nagy része nem beszél semmilyen nyelven. 

4.1.5. Kulturális nehézségek 
46Gömörszőlős a gazdag-szegénység, a szerves kultúra egyik szigete a globalizáció 

tengerében. A térség hasonló helyzetű szerves kultúra szigetei a szegénység okán rekedtek 

meg a hagyományok megőrzésének szintjén. Ennek gyakorlása azonban jelenleg nem 

megoldott, mivel nincs közösségi helység. Ez pedig sarokköve lenne a hagyományápolásnak. 

Kutatásom során folyton szembekerültem egy másik lényeges kérdéssel, miszerint miért nem 

segítenek egymásnak az emberek? Miért nem fognak össze? Eszembe jutott egy régebben 

olvasott könyv, amit felütöttem és a következőt találtam: „47Kevés ember talál időt arra, hogy 

részt vegyen a közösségi tevékenységek és szolgáltatások bőséges körében, melyek valamikor 

a szomszédságot többé tették puszta lakcímnél. A hosszú távú munkamegosztásra és 

együttműködésre épülő kapcsolatok egykor sűrű szövete felbomlott.” 

Ennek nyomán elkezdtem kérdezősködni a falubeliektől, s megdöbbentő válaszokat kaptam. 

Azon felül, hogy a fenti idézet erre a pici falura is igaz, kiderült, hogy a helyiek nem szívesen 

segítenek egymásnak, mert előre nem látják a megtérülés idejét és mértékét. Pénzt pedig senki 

sem fogad el egy kis munkáért falubélitől. Régen még akadt olyan öreg, aki pálinkáért (a világ 

egyetlen állandó értékű valutája) lekaszálta az árkot, vagy a kertet, de ez mára sajnos kikopott. 

A közösségi tudat erősen torzult és a fent leírtakból is látszik, hogy az egyéni érdek és 

büszkeség már fölébe nőtt. 

A faluban leledző szerves kultúra viszont óriási potenciállal bír a túléléshez. Az évtizedek 

alatt felgyülemlett tudás és ismeret a jövőben sokat segíthet a környezethez való 

alkalmazkodásban. Kérdés, hogy lesz-e olyan társadalmi rétege a falunak, aki át tudja ezt a 

tudást és bölcseletet menteni. Még fontosabb dilemma, hogy lesz-e kinek? 

4.1.6. Külvilág általi befolyásoltság 
A népességszám megőrzésének egyik lehetősége a kívülről érkező emberek letelepülése. Ez 

azonban sok veszélyt rejt magában. Ha ez a folyamat nem integráltan és tudatosan történik, 

azaz jönnek városi emberek és megvásárolnak földeket, házakat, majd átalakítanak mindent 

                                                
46 BAZ Megyei Kv-i és Tf-i Kht. (2005): Hagyomány és Fejlődés. Miskolc, 18 p. 
47C. Korten, David (1996): Tőkés társaságok világuralma. Magyar Kapu Alapítvány. Budapest, 51. p. 
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igényeik szerint, akkor az olyan mértékű rombolást okozhat a falu életében, kultúrájában, 

hogy végleg eltorzítja annak eredeti, szerves voltát. 

Ebbe a részbe sorolnám még a világban, Európában és kis hazánkban zajló folyamatokat, 

amik jelenleg béklyót tesznek minden kezdeményezésre. A globalizáció kinyitotta a kapukat 

és még egy ilyen piciny kis falu életét is képes volt ezzel felbolygatni. Az utóbbi évtizedek 

robbanásszerű „fejlődése” szinte minden lehetővé tesz a mai ember számára. Élünk is 

technika előnyeivel és vívmányaival, de tesszük ezt úgy, hogy nem látjuk ezek hosszú távú 

hatásait és következményeit. A termelési- és fogyasztási szokások teljesen mellőzik az 

ésszerűséget és kifejezetten pazarlóak. A gazdasági haszon és profit elsőbbsége lehetővé teszi, 

hogy az erőforrásokkal pazarlóan bánó tevékenységek legyenek jövedelmezőek, még ha nincs 

is racionalitása. Gondolok itt pl. az ásványvíz-bizniszre, ami tulajdonképpen a mindenki 

számára elérhető vizet palackozza és utaztatja mindenfelé a világban. Ilyen felfogásban jöhet 

létre az, hogy egy egészséges falu kisboltjában a legrosszabb tojás, vagy éppen kínai 

fokhagyma kapható. Természetesen szigorúan nylonzacskó csomagolással. 

A média szerepe óriási az emberek szemléletének formálásában. Főleg egy olyan országban, 

mint Magyarország, ahol európai viszonylatban is kimagaslóan, napi 4 órát töltünk tv előtt. 

Azonban ha körbenézünk a csatornák kínálatában, hamar ráébredünk, mennyire üres és 

valótlan értékeket, üzeneteket közvetítenek. 

4.2. A kísérlet háttere 

1993-ban az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány átfogó felmérést 

készített Gömörszőlősről, amelyben számba vette a lakosság szociális helyzetét, a gazdasági 

tevékenységeket és a környezet állapotát. A felmérésből kiderült, hogy Gömörszőlős tipikus 

aprófalu, magán viseli a többi aprófalu jellemzőit, mint a népesség számának csökkenése, a 

fiatalok elvándorlása, a falu lakosságának elöregedése, a jövedelemtermelő lehetőségek 

beszűkülése, a helyben való foglalkoztatottság hiánya, az alacsony jövedelmek, a népesség 

romló egészségi állapota, a helyben lévő orvosi, oktatási, kulturális ellátás, valamint a 

kommunális szolgáltatások hiánya. Ugyancsak jellemző a helyi piac beszűkülése a helyi 

termékek és a vásárlóerő szerény volta miatt, s mindezek következtében a tőkeszegénység. A 

felmérés ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a hagyományos termelői és fogyasztói 

mintázatok fennmaradtak, a földhasználat és a helyi erőforrásokra épülő kismesterségek 

illenek a fenntartható fejlődés gondolatához, és azok felelevenítése a helyi közösség fejlődését 

szolgálhatja. 
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Gömörszőlősön a szerves kultúra fenntartható voltának és a modernkor fejlődés elvárásainak 

összeütközése rajzolódik ki előttünk. Arra történt itt kísérlet, hogy a kudarcra ítéltség ellenére 

átmentésre kerüljön a szerves kultúra a globalizációt követő időkre, alternatív megoldások 

legyenek felkínálva az uralkodó fejlesztési elképzeléssel szemben, s a szegénység okán létező 

fenntarthatóságot a tudatos fenntarthatóság válthassa fel. 

 

4.3. Fenntarthatósági elvek (17 elv) 

Ebben a fejezetben szeretném tisztázni a ’Fenntartható Fejlődés’ alaptételeit, majd bemutatom 

a „modell” elveit és összevetem, illetve kontrasztba helyezem az elért eredményekkel. 
48A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyik legfontosabb felismerés, hogy a problémák 

rendszer jellegűek, összefonódottak. Ezért az alábbi elvek mind a holisztikus megközelítés 

elvén alapszanak, ami az egész és részei közötti kapcsolatait kölcsönös összefüggéseiben 

vizsgálja és teljességre törekszik. Ha pedig a dolgok egymással összefüggnek, akkor nyilván 

minden jelenségnek van oka, sőt az az ok más összefüggésben okozat és annak is van oka. 

Tehát ha bármely probléma megoldását szeretnénk 

előmozdítani, fel kell térképeznünk a probléma hálózatát 

és mindig a végső okokat kell kutatnunk, azaz le kell 

bontanunk a problémaspirált: 

 

„Egyetlen problémát sem lehet abban a szemléletben 

megoldani, amelyben az létrejött.” (Einstein) 

 

Emellett tudatában kell lennünk a helyes „integrációs elv” 

értelmezésnek, mely megfelelő súllyal mutatja be a 

’gazdaság-társadalom-környezet’ hármasát. A gazdaság, társadalom és környezet közötti 

viszony úgy magyarázható helyesen, hogy a környezet forrása a gazdaságnak és eltartója a 

hozzá tartozó társadalomnak, mindhármukat pedig a természet rendszere foglalja keretbe, 

azaz ezek az alrendszerek a természet részei. Ezt a viszonyrendszert az ábra alapján 

nevezhetjük „a Fenntartható Fejlődés Pythagoras-tételének” is (2. ábra). 

Ezen alaptételek ismeretében nézzük a gömörszőlősi „modell” elveit és a gyakorlati 

megvalósulásuk minőségét. 

                                                
48 Gyulai Iván, dr. (2007): Kalauz a fenntartható fejlődéshez. Kézirat, Miskolc 

2. ábra: A Fenntartható Fejlődés 
Pythagoras-tétele 
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1. A program a helyi közösség döntéseire alapozott 

A program beindítását megelőzte egy alapos felmérés és helyzetelemzés, mely számba vette a 

lakosság szociális helyzetét, a gazdasági tevékenységeket és a környezet állapotát. 

Kérdőívezéssel és interjúkkal felmérték a helyi lakosság nyitottságát és a programba való 

integrálásuk lehetőségét. A lakosság elfogadta a programot, de azonosulni már nem volt képes 

vele. Sokan a mai napig nem igazán értik az Intézet munkájának mibenlétét. 

2. A program a helyi közösség részvételére alapozott  

A program számba vette a lakosok végzettségét és új munkák iránti érdeklődési szándékát, 

mert a helyi munkaképes lakosság bevonását tervezte. Erre sor is került több dimenzióban, de 

minden esetben valamilyen ok folytán ez hosszú távon nem volt működőképes. Részben a 

már ismertetett ’szellemi nehézségek’ (4.1.4. Szellemi nehézségek) miatt, részben emberi 

tulajdonságok, szocializáció (büszkeség, zárkózottság), részben a megszokott életvitel és a 

falu biztonságának veszélyeztetettsége miatt. 

A közösség integrációja tűnik a legnagyobb kihívásnak. A legnehezebb feladat ugyanis 

mindig az emberek szemléletének és értékrendszerének megváltoztatása. Ahhoz, hogy a 

program élő, és működőképes legyen, szüksége van a helyi lakosok támogatására és 

részvételére. Ehhez azonban a lakosságnak is fel kell vállalnia a részvételhez szükséges 

’áldozatokat’: továbbképzés, tanulás, felelősség, önállóság, együttműködés, attraktivitás, stb. 

A helyi munkaerő alkalmazásának tekintetében a legsikeresebb együttműködés É. Kovács 

Judittal történt, aki évekig volt az Intézet helyi munkatársa. De pontosan ez a mindenesi 

szerepkör tette lehetetlenné a további munkát, hiszen az óriási felelősséghez kevés munkatárs 

társult, akik pedig a munkaidő végeztével hazatértek a közeli falvakban lévő otthonaikba. 

Egyedül É. Kovács Judit maradt elérhető közelségben, ami azt jelentette, hogy ami 

munkaidőn kívül történt, abban is Ő volt a kompetens. Ennek kiküszöbölésére és a lakosság 

hatékonyabb bevonása céljából a program vezetői közül is pár embernek a faluban kellett 

volna letelepednie. Így a falubéliek is befogadóbbak volnának az Intézet céljaival szemben és 

a feladatkörök is jobban megoszlanának. Egyszóval a ’betelepülés’ véleményem szerint 

nagyban előrelendítette volna a program integrációs hatékonyságát és mélyebb kapcsolatot 

hozott volna létre az amúgy a szokottnál zárkózottabb lakossággal. 

Emellett kell azonban figyelembe venni annak az előfeltételnek a hiányát, miszerint az 

intézményi rendszernek is segíteni kellene a helyi kezdeményezéseket. De mivel az 

intézményi szint alkotói (jogi szabályozás, közigazgatási szabályozás, az oktatási- és 
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egészségügyi rendszer) nem teszik lehetővé például a kisvállalkozások fenntartható 

működtetését és magas élőmunka igényének alkalmazását, ez gátat szab a program elemeire 

ráépülendő helyi kezdeményezéseknek. Az elsősorban élőmunkára nehezedő adóterhek, a 

rengeteg adminisztráció és a nehezen teljesíthető/átlátható jogszabályok visszavetik a 

vállalkozási kedvet. Figyelmen kívül hagyják azt a természetes adottságot, miszerint a 

periférián élő vidéki lakosok, parasztemberek nem üzletemberek. Ez a tény a 

kontraszelekcióból is adódik, hiszen aki komoly üzleti érzékkel rendelkezik, az a városokban, 

üzleti központokban tud csak adottságaihoz mérten jövedelemhez jutni. 

3. Helyi közösség összetartó ereje a kölcsönös nagylelkűség és bizalom 

A kölcsönös nagylelkűség nem pénzben kifejezhető érték, ami önmagában csodálatos dolog, 

de pénzközpontú világunkban érdekes helyzetet tud teremteni egy picinyke kis faluban is. 

Gondolok itt történetesen arra, amivel interjúim alatt többször is találkoztam és a kulturális 

nehézségek alatt kifejtettem (4.1.5. Kulturális nehézségek). A faluban felmerülő alkalmi 

munkákra a falun kívülről kell segítséget hívni, mert a közösség tagjai pénzt nem fogadnak el 

egymástól. 

4. Tájban gondolkodik, tájban gazdálkodik, tájban integrálja a különböző 

tevékenységeket 

A faluközösség 800 éves tapasztalattal rendelkezik a tájhasználatban. Ez az a tudás, amit nem 

szabad veszni hagyni, és át kell menteni a jövő generációk számára. Ebből lehetne újra 

felépíteni a régi struktúrát és működtetni a programot. Eközben a falu földjeinek egy jelentős 

része már eladásra került, ami beszűkíti a lehetőségeket. 

Ilyen integrált tevékenységnek számítana a gyapjúfeldolgozó-üzem: A természeti potenciál 

megőrzéséhez szükség van fajgazdag gyepekre à a gyepek fenntartásához szükség van 

legeltetésre à a legeltetéshez birka szükséges à a birkanyájhoz elengedhetetlen a pásztor à 

a gyapjú feldolgozásához pedig további munkaerők kellenek. Így egy olyan életciklussal 

rendelkező terméket kapunk, aminek társadalmi, kulturális, természetvédelmi és gazdasági 

haszna is van. 

5. Nem kirekesztő, nem hoz hátrányba másokat sem anyagi sem erkölcsi értelemben, 

tiszteli a kulturális másságot, hagyományokat 

A kulturális másság megint csak a sokszínűség egyik feltétele. A hagyományok tisztelete 

pedig elengedhetetlen egy ilyen múlttal rendelkező faluban. A hagyományokra épített és abból 

táplálkozó tevékenységek nagyobb elfogadottságra találnak a lakosok körében, mint egy új, 

eddig helyben nem ismert aktivitás bevezetése. A hagyományok tiszteletére talán a legjobb 
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példa a „3.4.8. A turizmus fenntarthatósága” c. fejezetben említett Gömör-Tornai Építészeti 

Archívum megalapítása, ami elérhetővé teszi a térség lakóinak számára a szerves építészeti 

motívumok és megoldások tárházát. Az induló saját pályázatok pedig további pénzbeli 

támogatással is dotálják a faluképbe illő felújításokat. 

6. Nem sérti más közösségek érdekeit 

Összehangolja a helyi és globális érdekeket, mert rendszerben gondolkodik. A folytatott 

tevékenységek hatásvizsgálatánál kiemelt szerep jut a ténykedés környezetre gyakorolt 

hatásának, illetve a negatív externáliák csökkentésének. Együttműködésre nyitott, sőt, jelen 

esetben együttműködések és a koegzisztencia kezdeményezője. Igyekszik a tőke ki- és 

beáramlásának egyensúlyát megteremteni. 

7. Előnyben részesíti a magas hozzáadott értéket, elsőbbséget biztosít az intellektuális 

befektetéseknek a tőke allokációval szemben 

A magas hozzáadott értékhez és az intellektuális befektetéshez nem szükséges nagy 

mennyiségű tőke bevonása. Nagyon szép példák akadnak erre Gömörszőlősön. Ilyen például a 

zsebkéssel, a határban levágott ágdarabkából készített „favirág”, vagy a fűzfa kérgéből készült 

háncskosár. Ezek bizonyítékok arra, hogy egy jó ötlettel pótolni lehet a tőke hiányát. 

A gyors sikerre alapozó, ma világszerte elterjedt ún. tőkeallokációs fejlődést azért nehéz 

kikerülni, mert míg utóbbi az ember alapvető természetére, a birtoklásra épít, addig a 

fenntarthatóság csak lassú, kipróbált előrelépést jelent a fejlődésben. Ennek ellenére a tőke 

létének vagy hiányának kérdése nem kikerülhető. A fő kérdés, tőke hiányában hogyan lehet 

fejleszteni? Úgy tűnik, ha a helyi közösség elfogadja a külső tőkét, kiszolgáltatottá válik. A 

helyi lakos a külső tőketulajdonos bérmunkása lesz a saját hazájában, a saját erőforrásait és 

lehetőségeit más aknázza ki. A gazdasági előrelépés feltétele, hogy ne bérmunkásokat, hanem 

tulajdonosokat hozzon létre a program. 

 

8. Helyi termékekre, foglalkoztatásra, jövedelemteremtésre, a helyi piacra épít 

A „modell” egyik célja, hogy megteremtse a belső forrást, felélessze a helyi piacot. Ezt olyan 

módon kívánja megoldani, hogy a fejlesztések során megelőzi a környezeti és társadalmi 

problémák létrejöttét (13; 17. elv), és a helyi foglalkoztatással megteremti a lehetőséget a 

lakosság helyben maradására. De ahogy azt már több helyen is kifejtettem (4.1.3. Piaci 

nehézségek), ennek jelenleg nincsenek meg a keretfeltételei. A helyi termékek piacra jutásának 

lehetőségei korlátozottak, a helyben értékesítéshez nincs megfelelő munkaerő, az árképzés 

szintje magas az élőmunka miatt. 
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9. Helyi erőforrások használatát részesíti előnyben 

A helyi, alkalmazkodott kultúra úgy érte el magas fokú idomulását környezetéhez, hogy 

megtalálta a hozzáférhető erőforrások hasznosításának legjobb módját. Ez jól megmutatkozik 

a tájhasználatban. A falu mobilizációs lehetőségei csak korlátozottan tették elérhetővé a külső 

erőforrásokat, ezért adottságaiból adódóan mindig a helyi erőforrásokra támaszkodott. A 

gyakorlat és az idő megmérte a térség eltartóképességét is, az éghajlati viszonyok és a gyenge 

talajadottságok mellett 1877-ben a népesség elérte a 375 főt. Ekkor az erőforrások beszűkültek 

és a „gradációt” megállította a szelekció, beindult az elvándorlás. Ebből kiderül az is, hogy 

jelenleg a falu mekkora szufficittel rendelkezik a természeti tőke terén, főleg ha számba 

vesszük, hogy most mennyivel több külső erőforrást vesz igénybe. 

Az Intézet „modelljének” megvalósult/tervezett projektjei (5. fejezet) a falu szűk 

környezetében fellelhető erőforrásokra épülnek elsősorban. A gömöri termékek alapanyagai, 

az organikus kert tájfajtái, mind-mind ezen elv figyelembevételével kerültek kidolgozásra. 

Ezáltal a helyi piac működtetése fenntartható módon kivitelezhető lenne. 

10. Az erőforrásokat fenntartható módon használja 

Az erőforrások fenntartható használatával az eltartóképesség növelhető és hosszútávon 

fenntartható. Ebben kulcsfontosságú a multifunkcionalitás megvalósítása, ami az egyes 

erőforrások olyan mérvű felhasználását jelenti, ahol minimalizáljuk a veszteséget és a 

hulladékképződést. Tehát körfolyamatokban gondolkodunk. Ebben a szellemben került 

kiépítésre az oktatóközpont és szálláshelyei is (5.1. Oktató- és bemutató központ). A 

legnagyobb és legkihasználatlanabb erőforrásunk a Nap. Ennek hasznosítása jelentősen tudja 

csökkenteni a fosszilis energiahordozókra támaszkodó szükségleteket. Ezért egy 

napkollektoros melegvíz rendszer került beépítésre, ami a fűtőrendszerrel is összeköttetésben 

áll. A fűtést egy 90 % -os hatásfokkal működő faelgázosító fűtőrendszer is segíti, amihez fele 

annyi szükséges, mint egy normál kazánhoz. A komposztáló toalett víz nélkül működik, és 

terméke pedig nem veszélyes hulladékként szorul kezelésre, hanem mint hasznos szerves 

anyag felhasználható. Egyedi szennyvíztisztító berendezés is működik a központban, egy 

fűzgyökérmezős utótisztítóval, ami csökkenti a környezetre gyakorolt terhelést. Az organikus 

kert szélkerekes öntözőrendszere pedig áram felhasználása nélkül képes vizet kiemelni. Ezen 

technológiák bemutatása kiemelt szerepet kap a „modellben”, hiszen itt minden egy helyen 

bemutatható és a gyakorlatban kipróbálható. Személy szerint ezt tartom a program 

legsikeresebb elemének, hiszen évente több ezer érdeklődő találkozik így az erőforrások 

fenntartható használatával. 
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11. A helyi környezeti rendszereket adottságainak megfelelően használja 

Ez az elv a környezet adekvát hasznosítását jelenti. Nem a környezetünket kell igényeink 

szerint átalakítani, hanem nekünk kell alkalmazkodnunk környezetünk adottságaihoz. A 

fenntartható gazdaság megalapozásához tehát a legfontosabb elv, hogy minden környezeti 

rendszernek meg kell találni az adekvát hasznosítását, az ahhoz tartozó termékszerkezetet és 

technológiát. A gömöri térség dombjain például nem az Alföld sík vidékére gyártott és 

tervezett gépeit kell használni, hanem olyan munkaeszközöket kell igénybe venni, amelyek 

alkalmasak a domboldalakon a lejtő síkjával merőlegesen szántani, minimalizálva ezzel a 

deflációt és az eróziót. Erre is az alkalmazott kultúra mutatott rá, mert amíg a nehéz gépek 

merőlegesen szántottak a lejtő síkjával, leerodálódott a gazdálkodásra alkalmas talajréteg. 

Az organikus kert és az extenzív gyümölcsös tájfajtái hosszú idő alatt szelektálódtak ki, így 

alkalmazkodva a környezethez. 

12. Megőrzi természetes környezetét, a biológiai sokféleséget 

A természetes környezet megőrzése a „modell” egyik alapvető érdeke, hiszen természetközeli 

állapota jelenti egy fő vonzerejét, potenciálját. A biológiai sokféleség (biodiverzitás) 

megőrzése azonban már egy komplikáltabb érdekrendszeren alapszik. Egy rendszer minél 

több szereplővel bír, annál stabilabb, hiszen a környezet változásaira bőven rendelkezik 

készletekkel és válaszokkal. Egy fajgazdag társulás például jobban tud alkalmazkodni a 

globális felmelegedéshez, mint egy telepített, fajokban szegény fenyves. Igaz ez, a 

mezőgazdasági terményekre is: 49Magyarországon két faj, a búza és kukorica foglalja el az 

ország összterületének több mint 20%-át (1-1 millió ha). Ha jó a termés, a piaci árak 

zuhannak és nehéz az értékesítés, ezen felül túltermelés jön létre, ha viszont gyenge a termés, 

akkor komoly kiesésről és élelmiszerhiányról beszélhetünk. 

A lehetséges kiút a hasznosításba vont fajok számának növelése. Ez jó a gazdaságnak, mert 

nő a stabilitása, s jó a biológiai sokféleségnek is, mert az ember érdekeltté válik a 

hasznosításba vont fajok megőrzésében. Minél több fajt vonunk be a hasznosításba annál több 

fajt őrzünk meg, s annál inkább csökken a monokultúrák aránya. 

Az extenzív gyümölcsös rendkívül gazdag fajokban, több tucat alma-, körte-, cseresznye-, és 

szilvafajta megtalálható benne, génkészletének gazdasági értékét megbecsülni is nehéz. A 

gyümölcsös fenntartható kezelésével pedig (évente kétszeri kaszálás) egy védett fajokban 

rendkívül gazdag magyar aszatos szálkaperje-gyep alakult ki (tarka-, bíboros- és vitézkosbor, 

kétlevelű sarkvirág, békakonty, turbánliliom). Ez a gyümölcsös nem csak gazdasági, de 

                                                
49Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (2009): Jövőkereső. Jelentés, Budapest, 93 p. 
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természetvédelmi értékkel is bír, fajgazdagsága pedig alkalmazkodóképesebb, mint egy 

intenzív gyümölcsösé. A bevitt energiamérlegről nem is beszélve, hiszen egy intenzív 

gyümölcsösben folyamatos permetezés, metszés, művelés szükséges, míg az extenzívben 

jóformán csak a kaszálás van. 

13. Integrálja a környezet és fejlődés kérdéseit, a fejlesztések során megelőzi a 

környezeti és társadalmi problémák létrejöttét 

A három alappillér azonos mérlegelése lehetővé teszi ezt a megelőzést. Az eddig felsorolt 

elvek előfeltételei ennek, ebben kristályosodik ki a program rendszerszemlélete. A problémák 

ok-okozati összefüggéseinek ismerete, és a helyes értékrend kialakítása fenntartható 

integrációt valósíthat meg. 

14. Megőrzi a szerves kultúrát, a szerves kultúrára épít 

Az emberi kultúra egyedül az emberi fajra jellemző „50ontogenetikus fülke”, azaz társadalmi 

környezet, amibe beleszületünk. E nélkül nem vagyunk képesek fennmaradni. 51A történelem 

során létező emberi kultúrákat pedig olyan erőforrásnak kell tekintenünk, amik a környezet 

által folyamatosan változtak és adaptálódtak. A felhalmozott tapasztalatoknak köszönheti az 

emberiség eddigi sikeres túlélését, ezért meg kell őrizni és tovább kell örökíteni ezt a tudást! 

15. A termelési és fogyasztási szerkezet kialakításánál törekszik az anyag és energia 

felhasználás minimalizálására, a hulladék keletkezésének megelőzésére 

Nem az erőforrások felhasználása, utaztatása és átalakítása a lényeg. Hanem a hozzáadott érték 

növelése, a helyben foglalkoztatás, de a negatív externáliák minimalizálása. Több helyi 

termék, kevesebb külső áru behozatalát igényli, ami csökkenti a csomagolással, szállítással 

járó terheléseket. 

16. Fejleszti a közösség környezeti tudatosságát 

A programban az elméletet a gyakorlat támogatja. Próbál az emberek értékítéletére hatni és a 

valódi értékeket helyreállítani. Az integrált programban való részvétel rávilágít a környezet és 

a társadalom kapcsolatára. Megérteti annak fontosságát és értelmét. 

17. Az elővigyázatosság elvére épít 

Az elővigyázatosság elve tág értelmezésben összevág a globális megközelítés elvével, azaz a 

sok szempontú megfontolást igényli. Szűk értelemben azonban azt jelenti, hogy azért mert 

                                                
50Mary Gauvain (1995): Thinking in niches. Human development. 
51Fésűs József György – Dr. Nagy Mihály (2005): Kultúra és fenntarthatóság. Budapest, Nemzeti Kulturális 

Örökség Minisztérium, Kultúrpont Iroda, 11. p. 
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nem ismerjük minden okát egy problémának, nem szabad halogatnunk annak felszámolását. 

Ha az elővigyázatosság elvére építünk, megelőzhetjük további problémák kialakulását, s ezek 

hiányában kezelni sem kell őket, illetve forrásokat sem vonnak el. Az organikus kert és az 

extenzív gyümölcsös jó példa erre, hiszen itt szándékosan nem kerül felhasználásra semmilyen 

peszticid. Így az előállított élelmiszerek nem tartalmaznak semmiféle vegyi anyagot, nem 

akkumulálódott bennük vegyszerszármazék. A természet által kiszelektálódott fajok, 

genotípusok rezisztensek különféle betegségekkel szemben, ezért különösen kiemelt szerep jut 

az Intézet kezelésében lévő csemetekertnek és maggyűjteménynek. 

4.4. Stratégia 
52A fenntartható fejlődés egy harmonikus viszonyrendszer –azaz kultúra- az emberek, 

közösségek, társadalmak és mindezek környezete között, amely lehetővé teszi a társadalom 

jóllétének megvalósulását, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét meghaladná. A 

program kezdeményezői úgy vélték, hogy Gömörszőlősön, és a környező aprófalvakban a 

szegénység okán fennmaradt ennek a harmonikus viszonyrendszernek néhány eleme. A 

gömörszőlősi modell célja, hogy ezt a viszonyrendszert átmentse a jövő számára, arra az 

időre, amikor a mai értelemben vett fejlődés erőforrásai elapadnak, és amikor a hagyományos 

életmód és ismeretek a fennmaradás alapfeltételévé válnak. 

A stratégia arra keresi a választ, hogyan lehet a „szerves kultúrát” átmenteni a jövőbe, noha 

minden külső erő erodálni igyekszik a fennmaradt viszonyrendszert, miközben a belső 

feltételek is egyre gyengülnek (lassan kihal a falu, a hagyományok ismerői lassan elmennek 

közülünk, az ismeretek „modernizálódnak”, a tudat átalakul, egyre nagyobb szerephez jutnak 

a gyütt-mentek, elfogy az akarat). 

 

A stratégia építőelemei a következők: 

1. A tájhasználat, a termelés és fogyasztás mintázatainak, az életmód szerves 

ismereteinek összegyűjtése, életben tartása. 

2. A fenntarthatóság szemléletének és gyakorlati ismereteinek átadása, a gömörszőlősi 

fenntartható fejlődés műhely létrehozása, működtetése, megismertetése. 

3. A műhely működtetése által a fenntarthatóság szellemiségét értő és továbbadó 

emberfők kiművelése a döntéshozás befolyásolása céljából. 

4. A műhely működtetése által integráló eszközrendszer kidolgozása az intézményes 

struktúrák megváltoztatása érdekében. 
                                                
52 Gyulai Iván, dr. (2007): Kalauz a fenntartható fejlődéshez. Kézirat, Miskolc 
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5. A kialakításra kerülő szabályozó környezet pozitív hatása a belső feltételekre, a vidék 

újra éledése és harmonikus kapcsolata természeti és társadalmi környezetével.  

4.5. Projektek 

Minden egyes stratégiai célt több projekt szolgál, amelyet az Intézet koordinál és kapcsol 

össze egymást erősítő rendszerbe. A stratégiából következően három projektcsoport létezik. 

Az egyik magában a faluban és környezetében próbálja megvalósítani az első stratégiai célt, 

az életben tartást, amíg a második projektcsoport nem képes a megkívánt külső szabályozó 

környezetet létrehozni. Ennek a színhelye nem a falu, hanem a döntéshozás színterei. A 

harmadik projektcsoport az előző kettőt hivatott összekapcsolni. 

4.5.1. Az első projektcsoport: Az ún. „Fenntartható falu projekt” 
A fenntartható fejlődés ismertetett elveire alapozva a helyi közösségek fejlődési 

potenciáljának növelése: önmeghatározó képesség javítása; helyi piac újraépítése; a 

fenntarthatóságnak megfelelő termelési és fogyasztási mintázatok újraélesztése a szerves 

kultúra alapján; a fenntarthatóság elveit és gyakorlatát értő és művelő népesség 

kialakulásának segítése. Ennek keretében több projektelem kapcsolódik össze rendszerré: a 

kismesterségek újra élesztése; az organikus gazdálkodás; a fenntarthatóság iránt érdeklődő 

látogatók fogadása és ismereteik bővítése. Ez ölt testet a gyapjúfeldolgozóban, organikus 

kertben, extenzív gyümölcsösben és oktató központban, valamint az ahhoz tartozó 

infrastruktúrákban. 

4.5.2. Második projektcsoport: A külső szabályozó környezet létrehozása 
Ebbe a csoportba tartozik a fenntartható fejlődés politika kimunkálása, helyzetelemzések, 

jövőképek, fenntarthatósági stratégiák és integráló eszközrendszerek létrehozása. Az 

Ökológiai Intézet ezt a tevékenységet más, elsősorban országos lobby-szervezetekkel közösen 

végzi, a feladata a tartalmi részek kidolgozása (stratégia, integráló eszközrendszer) és 

folyamatos karbantartása, míg az együttműködő szervezetek a megvalósítás sikeréért 

dolgoznak. Ide olyan projektek tartoznak, mint fenntarthatósági értékelések és szempontok 

kidolgozása, a döntéshozást támogató anyagok, nemzeti fenntartható fejlődési stratégia 

kidolgozása, jelentés a magyar társadalom fenntarthatóságáról, a természeti erőforrás 

kvótarendszer kidolgozása. 
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4.5.3. Harmadik projektcsoport: A gömörszőlősi fenntarthatósági iskola 
A „Gömörszőlősi fenntartható fejlődés műhely (iskola)” célja, hogy a fenntarthatóság 

alternatív megközelítését kimunkálja és megismertesse. A műhelyhez alternatív gondolkodók 

tartoznak, elsősorban civil minőségükben. Ide olyan projektek tartoznak, mint az egyetemi 

fiatalság megismertetése a gömörszőlősi műhely felfogásával, döntéshozók fenntarthatósági 

szemléletének formálása, civilekkel történő rendszeres együttgondolkodás. 

Szakdolgozatom ebből a három nagy projektcsoportból csak az elsővel foglalkozik, de az 

értelmezhetetlen, és meddő munkát sejtet a teljes rendszer bemutatása nélkül. 

5. A "modell" megvalósításának eddigi állomásai  

A program során régi, használaton kívüli épületek kerültek megvételre és felújításra, amelyek 

új funkcióval lettek felruházva. Ez lendületet adott más szereplőknek is, pl. az önkormányzat 

felújította és szállásként hasznosítja egyik épületét, míg egy másikból kiállító helyet alakított 

ki. Egyedi tervezésű, a faluképbe illő telefonfülke került megépítésre, angol cserkészek 

együttműködésével fajátszótér létesült a gyerekek számára. Megerősödtek a program előtt 

indított helyi kezdeményezések is, szépen fejlődött a Tompa Mihály Baráti Kör által 

létrehozott szabadtéri gépgyűjtemény, néprajzi múzeum és kisgaléria. Az É. Kovács család a 

programtól függetlenül fejleszti vendéglátó kapacitásait, s példamutató módon gondozza a 

helyi kulturális értékeket. Az elhagyott épületek megvételével és rendbe hozatalával képesek 

átmenteni az utókornak a tájra és kultúrájára jellemző építészeti megoldásokat és 

motívumokat. 

5.1. Oktató- és bemutató központ 

A központ a Kassai út 37-39. alatt található. A Hevessy Károly 

földesúr által 1800-as évek közepén épített kúriához tartozó 

magtár, majd lakóház volt itt. Az újjáépített ház ma 30 fő 

számára alkalmas oktatóteremmel rendelkezik (13. fotó: 

Közösségi színtér), amely egyben étkezőként is szolgál. Ehhez 

csatlakozik egy konyha és a  

szükséges mellék-helyiségek, továbbá önálló épületként, 16 fő 

számára komfortos elhelyezést nyújtó szállásépület. Az 

épületegyüttes alternatív technológiákkal lett kiszolgálva. Saját ivóvízellátása, 

szennyvízkezelő rendszere, hőenergia központja van, amelyek kiegészülnek komposztáló 

toalettekkel és esővíz hasznosító rendszerrel. Az itt megrendezésre kerülő, oktatási célú 

3. kép: A központ címere 
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rendezvények - térségi találkozók, tréningek, képzések, természetismereti és kézműves 

táborok, erdei iskolák, terepgyakorlatok- az egész országból, és külföldről is fogadják az 

érdeklődőket. A programok mellett itt működés közben is megismerheti mindenki a 

környezetbarát berendezéseket, technológiákat:  

- Faelgázosító fűtőrendszer (90 % -os hatásfokkal); 

- Termosztatikus vezérlésű épületfűtés; 

- Napkollektoros melegvíz rendszer (a fűtőrendszerrel összekötve); 

- Napkollektoros gyümölcsaszaló (14. fotó); 

- Komposztáló toalett; 

- Egyedi szennyvíztisztító berendezés; 

- Fűzgyökérmezős utótisztító (15. fotó); 

- Szélkerekes kerti öntözőrendszer (16. fotó). 

A központot az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány építette újjá és 

jelenleg a B-A-Z Megyei Környezetvédelmi és Területfejlesztési Nonprofit Kft. üzemelteti.  

Már szakdolgozatom írása előtt is többször jártam itt egyetemi képzésen. A technológiák 

gyakorlatban való megtapasztalása felébreszti az ember ösztöneit és segít rávilágítani arra, 

hogy városi életformánk mennyire kitett és hogy külső ellátást igényel. Az ’ellátó lakosság’ 

pedig nem más, mint a vidéken élő populáció, ahonnan többségünk gyökerei is eredeztethető!  

Ez a felismerés és a fenntartható fejlődés filozófiájának, rendszerszemléletének elsajátítása 

komoly kihívást állít mindenki elé. Képesek vagyunk-e önfenntartásra? Képesek vagyunk-e 

úgy élni, hogy közben integrálódunk a tájba és nem pedig uraljuk és felemésztjük azt? 

Az oktató- és bemutató központ létrehozása szinte kivétel nélkül mindegyik elvet figyelembe 

véve jött létre, de ezek közül is kiemelném az alábbiakat: 
4. elv: a tájba integrálás elve; 7. elv: a magas hozzáadott érték elve; 8. elv: a helyi foglalkoztatásra és 

jövedelemtermelésre törekvés elve; 9. elv: a helyi erőforrások előnyben részesítésének elve; és végül a 16. elv: a 

közösség környezeti tudatosságának fejlesztéséről szóló elv. 

5.2. Gyapjúfeldolgozó-üzem 

A Kassai út 27. alatt található műhely (17. fotó) szintén egy használaton kívüli épület 

felújításával és funkcióváltásával valósult meg. A helyi védelemre is javasolt épület 

létrehozásának célja az volt, hogy munkahelyek teremtése (8. elv: Helyi termékekre, 

foglalkoztatásra, jövedelemteremtésre épít) mellett olyan termékek készüljenek itt, amelyek 

illeszkednek a falu kultúrájához és erősítik a helyi piacot (14. elv: Megőrzi a szerves kultúrát, a 

szerves kultúrára épít). Az organikus eredetű, helyi gyapjúból kártolással (18. fotó, kártolt gyapjú 
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állítható elő, amely kiindulási anyaga a nemezelésnek, gyapjúfonál és paplankészítésnek. Az 

idős, muzeális értékű (100 éves) berendezések alacsony termelékenységgel, de magas 

minőséggel dolgoznak, egyben lehetőséget nyújtanak a látogatók számára a tanulásra. A 

kártolóból kikerülő fonál (19. fotó) és gyapjúpaplan feldolgozására helyi asszonyok 

vállalkoztak (2 fő), amelyből kiegészítő jövedelemhez jutottak. Saját paplanvarró üzem is 

működött, ami tovább növelte a magas hozzáadott értéket (7. elv: Előnyben részesíti a magas 

hozzáadott értéket). Az így készült paplan bio minősítésű volt (53Biokontroll Hungária Kht.: 

8241/I) és külföldi vendégek is szívesen vásárolták kellemes tapintása és hőtartása miatt. A 

helyi kisműhelyben az itteni alapanyagot felhasználva kézműves foglalkozások tarthatók, a 

nemezelés és szövés alapfogásainak elsajátítására van lehetőség. Pár éve iparművészeti 

minősítésű, egyedi tervezésű és kézi kötésű pulóverek, sapkák is készültek. 

A műhely jelenleg nem működik, a program vezetői úgy informáltak ez az emberhiánynak és 

a szaktudás hiányának köszönhető (2. elv nem teljesül). Emellett azonban meg kell említeni a 

piacra jutás nehézségeit is, mivel e termékek árképzésében jelentős tétel az élőmunka és az 

arra rakódó költségek (8. elv teljesíthetetlen). 

5.3. Helyi termékeket árusító kisbolt54 

A régi kocsma épületében került kialakításra a gömöri termékeket kínáló kisbolt. 

A faluban látható és megvásárolható kézműves termékek a program térségi kiterjesztésének 

eredményei, melynek során felkutatásra kerültek a kézműves hagyományokat értő és gyakorló 

helyi lakosok. Lehetőség nyílik továbbá új termékek tervezésével és előállításával 

feleleveníteni a hagyományos ismereteket. Negyven körüli a helyi ötleteken alapuló termékek 

száma, amelyek sajátos gömöri identitással rendelkeznek, s amelyek segítenek újra éleszteni a 

helyi piacot, egyben jövedelmet teremteni a helyi emberek számára. 

Természetes alapanyagokból többféle használati és ajándéktárgyat 

készítenek, gyapjú és levendula töltettel (15. elv: Anyag- és energiafelhasználás 

minimalizálása). Az edényfogók gyapjú töltetűek, kihasználva azt, hogy a 

gyapjú nagyon jó hőszigetelő. A levendulával töltött zsákocskák, babák 

kedves ajándékok lehetnek, amellett, hogy a levendulának kellemes illata, 

nyugtató és molyriasztó hatása van. A babzsákhoz hasonló búzatyúkot 

dísztárgyként és gyermekek játékaként is megvásárolhatók. Nekem a kedvenc termékem a 

                                                
53 BAZ Megyei Kv-i és Tf-i Kht. (2004): Gömör-Torna, Kismesterségek Mesterei. Gömörszőlős, 19 p. 
54 BAZ Megyei Kv-i és Tf-i Kht. (2005): A gömöri térségben készülő helyi (kézműves) termékek piacra 
jutásának segítése. PHARE ACCESS 2002/000-315, 10 p. 

4. kép: "Gömöri 
termék" logó 
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fűzfaháncsból készített kosár, ami rendkívül masszív és hosszú évekig szolgálja az ember 

kerti-, vagy konyhai munkáját. A termék további előnye, hogy roma ember készíti (5. Elv: 

Tiszteli kulturális másságot), tehát egy foglalkozást sikerült megmenteni számukra, ha már több 

elveszett (vályogvetés, cserépégetés, ároktisztítás). 

A helyi piac hátrányos helyzete miatt azonban az értékesítés nehézkes és akadozik, hiszen az 

élőmunkára rakódó terhek drasztikusan növelik a termékek árát. A jelenlegi gazdasági 

környezetben tehát - amellett, hogy „helyi termék” készül (4.kép), magas hozzáadott értékkel, 

és munkahelyek biztosításával - tulajdonképpen versenyképtelen a termék a tömeggyártás 

során előállított alacsony minőségű termékekkel szemben. A meglévő termékek 

továbbfejlesztése folyamatos cél55, az eladási problémák miatt jelenleg háttérbe szorul. 

Az élőmunka „helyettesítésére” én azt a megoldást alkalmaznám, hogy lenne egy falubéli 

megbízott, vagy helyi munkatárs, akinek az elérhetősége kint lenne az ajtón. Így aki vásárolni 

szeretne csak fel kell hívja a számot és az eladó hamarosan ott terem. Ha erre sincs lehetőség, 

marad az együttműködés (3. elv: kölcsönös nagylelkűség, bizalom). A termékbolt mellett található a 

kisbolt, aminek a helyigénye (és szerintem a tulajdonos is) megengedné, hogy egy igényes 

polcrendszer bekerüljön oda a helyi portékákkal. Így „állandóan” (8-12 óráig) elérhetők 

lennének a produktumok és nem kell hozzá plusz munkaerő. Ez a megoldás nem igényel 

nagyobb befektetést sem (7. elv: Elsőbbséget biztosít az intellektuális befektetéseknek a tőke allokációval 

szemben). 

5.4. Organikus mintagazdaság (Disznós-kert) 

Az egy hektár nagyságú kertben gyümölcsös fajtagyűjteményt, gyógynövény- és fűszerkertet 

találunk. 1997-től a BIOKONTROLL Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzi a területet, így a 

kertből kikerülő termékek bio minősítésűek (17. elv: Az elővigyázatosságra épít). Hasznosításuk 

részben a látogatók étkeztetésén keresztül lenne megoldott, részben, mint biotermékek 

értékesíthetők a közeli piacokon. A biogazdasághoz tartozó négyszobás épület jelenlegi 

funkciója szálláshely, de a jövőben – a termények helybeni hasznosításának céljából - mint 

étterem működhetne (11. elv: A helyi környezeti rendszereket adottságainak megfelelően használja). Ez 

jelenleg egy hiány a kínálatban, pedig komoly vonzerő lehetne egy tájjellegű 

vendéglátóegység. Az épülethez tartozó melléképületekben pedig istálló, illetve napkollektor 

összeszerelő üzem került kialakításra, ezek jelenleg üzemen kívül vannak emberhiány miatt. 

2009 nyarán 10 tyúk és 10 kakas érkezett a kertbe, a tyúkól kiépítésében én is részt vettem. 
                                                
55 BAZ Megyei Kv-i és Tf-i Közhasznú Ts. (2005): A gömöri térség meglévő kézműves termékeinek 
továbbfejlesztése. PHARE ACCESS 2002/000-315, 18 p. 
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Emellett helyet kap egy mangalica disznós kert, amit 2002 tavaszán a Fővárosi Állat- és 

Növénykert közreműködésével sikerült létesíteni. 2009 tavaszáig voltak itt mangalicák (21. 

fotó: Egy érdeklődő mangalica), idén sajnos azonban felszámolásra került az állomány 

hólyagféreg fertőzés miatt. 

A kert végében húzódó faiskola tulajdonképpen egy „génbank”. A mezőgazdaságban 

megfigyelhető monokultúrás tendencia csökkenti az agrobiodiverzitást és ez a negatív 

tendencia háttérbe szorítja a tájfajtákat, holott ezek a tájegység helyi sajátosságaihoz, 

klimatikus, talajtani és hidrológiai változásaihoz alkalmazkodva biztosítják a gazdálkodás 

kockázatainak csökkentését (12. elv: Megőrzi a sokféleséget). Termesztésük olyan gazdálkodási 

rendszerbe illeszkedik, amely a táj ökológiai adottságaiból, a környezeti feltételekből indult 

ki, s erre épült a helyi társadalom gazdag kulturális hagyománya is (10. elv: Az erőforrásokat 

fenntartható módon használja). In situ megőrzésük itt biztosított, cél a kihalófélben levő értékes 

fafajták (pl. a gömöri nyakas szilvafajta) genetikai anyagának megmentése, magoncok 

gondozása alanyképzés céljából, illetve fajtagyűjtemény kialakítása. 

Ezen faiskola gondozásában is részt vettem gyakorlatom során, a szilvafa sarjainak 

környezetét kellett megtisztítani a gyomoktól, hogy a sarjak megerősödjenek az őszi 

átültetésre, melyre 2009 novemberében kerítünk sort. 

5.5. Néprajzi-, és szabadtéri mezőgazdasági és erdészeti gyűjtemény 

A faluban több évtizede nem működik iskola. A falu kulturális életét egy több mint 40 éven 

keresztül működő hagyományápoló kör, mai nevén a Tompa Mihály Gömöri Kulturális 

Egyesület szervezte. Az egyesület a környék kulturális életében ma is tevékeny szerepet 

vállal. A faluban, a volt iskola épületegyüttesében (Kassai út 55. szám alatt) az egyesület egy 

néprajzi gyűjtemény-együttest hozott létre (22. fotó). A Néprajzi Gyűjtemény bemutatja a 

faluban nagy hagyományokkal rendelkező kenderfeldolgozás eszközeit, a mindennapi 

használati tárgyakat, a jellegzetes gömöri cserépedényeket és bútorokat. 

A Népi Gazdálkodás és Erdőgazdálkodás Szabadtéri Gyűjtemény az iskolakertben látható. A 

gyűjtemény együttes az önálló paraszti gazdaság földműveléssel (23. fotó; 24. fotó), 

állattenyésztéssel kapcsolatos, nagyobb méretű munkaeszközeit, gépeit mutatja be. A kiállítás 

másik része az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik, hiszen a környéken sok az erdő, és a 

családok férfi tagjai, főleg, akiknek nem túl sok földje volt, gyakran vállaltak erdei munkát. 

Az erdőn fát vágtak, fuvaroztak, csert hántottak. Faszénégető boksákat (25. fotó) is találhatunk 

itt, illetve bepillanthatunk a kemény erdei munkások szálláshelyére is (26. fotó). 
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56 „Élet a kunyhóban: Kimondhatatlanul nehéz volt az erdei élet, különösen a téli favágás 

idején. Látástul vakulásig folyt a munka, addig pihentünk, ameddig ettünk. Esteledés után a 

kunyhóban folyt az élet tovább. Abban főzögettünk, ettünk, utána ott folyt az esti beszélgetés, 

abban aludtunk. Több héten keresztül, néha hat hétig is benne laktunk, egyfolytában.„ 

5.6. Kisgaléria 

Az 1876-ban épített, 1968-ban megüresedett iskolaépület tanítói lakásában Tompa Mihály 

Emlékkönyvtárat, a tanteremben pedig Kisgalériát hoztak létre. Időszaki kiállítások keretében 

mutatják be a gömöri és a Gömörhöz kötődő alkotókat, nyaranta pedig otthont ad a falu az 

1989-től működő Gömöri Műhely képzőművészeti alkotótábornak. 

A volt iskolai tanterem ma kiállítótér (kb. 20éve nincs iskolai oktatás a faluban), ahol gömöri 

és Gömörhöz valamilyen szállal kötődő alkotók műveiből szerveznek kiállításokat. 

5.7. Kakas-vár gyűjtemény 

Az É. Kovács család hagyománytiszteletének és –őrzésének köszönhetően ezen a domboldali 

területen megtekinthető a régi életforma esszenciája. A régi csűr (27. fotó) és a karbantartott 

régi házak egy igazi időutazásra invitálják a látogatót. Itt a tapasztásos módszerrel került 

felújításra pár épület (28. fotó), illetve ügyeltek arra is, hogy a cserepek is régi, bontott 

cserepek legyenek. Manapság ritka még az ilyen műemlék-felújításnál is, hogy az anyagok 

megmaradnak, és újra felhasználásra kerülnek. 

Több művészeti alkotás is megtekinthető az egyik melléképületben (29. fotó), az É. Kovács 

család és Máger Ágnes festőművész képei hűen megörökítik a tájat és hangulatát. Ágnes 

szervezésében évente művésztelep is megrendezésre kerül a faluban. 

A volt istálló épületében az önellátó gazdálkodáshoz kapcsolódó alapvető háztartási eszközök, 

konyhai, kamrai felszerelési tárgyak, bútorok láthatók. 

Szintén itt található a Babus P. Benjámin mesteri famunkáiból összeállított kiállítás is, ami 

hatásosan érzékelteti a népi mesterségek és művészetek sokszínűségét. A fafaragó művész 

minden szükséges munkaeszközt és kelléket el tudott készíteni fából. 

5.8. Füstösház és Pásztorház 

Különös értéket képviselnek. A füstösház pitvarában még áll a kenyérsütő kemence, rajta egy 

kis főzésre alkalmas tűzhely, valamint egy szabadkémény. Most vendégfogadóként üzemel, 

                                                
56 É. Kovács László (2002): Gömör néprajza LVI. - Erdei emberek. Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék, 
Debrecen, 128 p. 
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az itt megszálló vendég tulajdonképpen egy időutazásban vehet részt, belekóstolva a XIX. 

Századi életformába.  

5.9. Református templom57 

A falu közepén álló templom építését 1824. június 22-én kezdték el. Tetejét a nagyvisnyói 

bányából származó palacserepekkel fedték (30. fotó). A templom mennyezete 94 darab deszka-

kazettából áll, amit a vándor festő- és asztalosmesterek egyszerű pettyes medallionos 

motívumokkal díszítettek. Nem a gazdagabb virágdíszítéses ornamentikát alkalmazták, hanem 

egyszerűbb, keretezett virágmotívumokat. A karzat mellvédjén, a padelőkön és a papi szék 

háttámláján, a mennyezeten alkalmazott díszítés ismétlődik. Ebben a templomban szolgált 

1849-1851 között Tompa Mihály, a híres papköltő. Nagy kultusz épült köré, s a már említett 

öreg tölgynél (Tompa fája) tartott titkos megbeszéléseket a Bach-korszak idején. Rém Elek 

(Kelemér visszafelé olvasva) álnéven írt és publikált a szabadságharc bukása utáni üldöztetése 

idején. A falu hívő népei már nem használják rendszeresen a templomot. 

6. Eredmények, kudarcok és jövőbeni tervek  

A jelenlegi életstruktúrának felismerése elkerülhetetlen, szembe kell nézni azzal, hogy a 

városias életforma hosszú távon nem fenntartható. Ebből kifolyólag várható a városi népesség 

dezurbanizációja, melynek következtében a falvak újra megtelítődnek élettel. A kérdés csak 

az, hogy sikerül-e átmenteni a szerves kultúrát és tudást a visszatelepülők számára!? 

6.1. Eredmények 

Ebben az értelemben a program nem a mának, hanem a jövőnek szól, és elképzelhető az is, 

hogy a prognosztizált jövő is másként valósul meg. A program sikerét ezért nem lehet a 

mában megmérni, hiszen a program nem lehet versenyképes a mai szabályozó környezetben. 

A programot az idő fogja megmérni. 

Az eddigi eredmények az előző fejezetben bemutatásra kerültek, s láthatjuk, hogy nagyon jó 

táptalajként szolgálnak a jövőre nézve. Legnagyobb eredmény talán az oktató- és bemutató 

központ létrehozása és az itt folyó oktatás, illetve a döntéshozók képzése. A II. színtéren folyó 

munka, azaz a szabályozó környezet alakítása és formálása folyamatban van a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődési Tanácson és lobbyszervezeteken keresztül. Elkészült a Jövőkereső, ami 

egy jelentés a magyar társadalom számára a hazai helyzetről. Alakulóban van 

                                                
57 Putnok és Térsége Társulás (n/a): Idegenforgalmi Kalauz. Tamás Barnabás elnök, 32 p. 
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klímatörvényünk, aminek tartalma meghatározhatja a jövőbeni szabályozó elveket. Integrált 

eszközrendszer kimunkálása is folyamatban van, ami a természeti erőforrás kvótarendszerén 

nyugszik. 

6.2. Kudarcok 

Kudarcok nincsenek abban a rendszerben, amiben ez a program létrejött. Az élet és a 

globalista világszemlélet sok tapasztalattal látta el a program működtetőit, de ezek nem 

kudarcként értelmezendők. A változó környezet hatásainak tapasztalatai ezek, melyeket 

adoptálni kell az integrált működésbe. 

A termékek piacra juttatásának nehézségei új mederbe fogják terelni, vagy a szabályozó 

környezetet, vagy a piacra juttatás módját és formáját. A falu lakosságának integrálása okozza 

a legnehezebb feladatot, az említett okokból kifolyólag ez nagyon nehezen áthidalható 

probléma. Ezért is kell a döntéshozásban résztvevőket informálni és szakmai anyagokkal 

segíteni, hogy lehetővé váljon a helyi kezdeményezések talpra állítása. 

A lakosság bevonásának nehézsége a kommunikációban rejlik. Mint minden projektben, itt is 

az érintettek kiértesítése és informálása a legnehezebb feladat. A fenntarthatóság elveinek és 

filozófiájának a megértéséhez sok türelem és odafigyelés szükséges. Ezt a vidéki népességnek 

rendkívül nehéz átadni, főleg úgy, hogy sokan megélhetési gondokkal küzdenek. Az 

üzeneteket érdemes egyszerűsíteni, hogy mindenki számára – legyen az helyi, vagy látogató – 

könnyen megérthető legyen a program lényege. Véleményem szerint azonban az Intézet nem 

fordít kellő hangsúlyt a falubéliek informálására. Ezen felül pedig nagymértékben lehetne 

növelni a program ismertségét és szervességét, ha pár dologban kikérnék a helyiek 

véleményét. Ez a gesztus biztos jót tenne a közös ügyeknek. 

6.3. Jövőbeni tervek 

Integrált programot kell megvalósítani, ellensúlyozni a spontán, saját sorsot. Új pályázati 

lehetőségként a Svájci hozzájárulás jelentheti azt a külső forrást, amiből megvalósulhat a 

belső forrás előállításához szükséges infrastruktúra kiépítése. Ha ez a pályázati lehetőség nem 

adott, akkor az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) lehetne támogatást 

nyerni. Olyan technológiai innovációt kell megvalósítani a befogadó infrastruktúra fejlesztése 

mellett, ami még nincs. A falusi- és ökoturizmus telített piacához képest új, versenyképes 

tudományos és szellemi kínálatot kell biztosítani. 

A diákság szemléletformálása is kardinális kérdés, ezért önkénteseknek és egyetemi 

hallgatóknak biztosítani kell a munka és a tanulás lehetőségét, hogy megismerjék a kétkezi 
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munka szépségét, a fenntarthatóság tanait. Én magam is több ízben vettem részt ilyen 

munkában, oktatáson, ami e dolgozat megírására is sarkallt. 

7. Tanulságok mások számára 

A gömörszőlősi kísérlet nem értékelhető önmagában, együtt kell nézni az Ökológiai Intézet 

céljainak összességében. Noha a kísérlet eleinte tényleg azzal az ambícióval indult, hogy 

segítsen megőrizni egy helyi közösséget, amelynek viszonyrendszere környezetével 

fenntarthatónak nevezhető, ám hamar kiderült, hogy a külső meghatározottság, helyesebben 

függés, olyan nagymérvű, hogy minden jó szándékot aláás. Talán ez az első legfontosabb 

tanulság. Külső források segítségével lehet ideig-óráig kivételeket teremteni, ezt külső 

konzulensem csak úgy nevezi: Disney-land, ahol a látogatók megveszik a látványt, a 

különlegesség okán otthagyják alamizsna garasaikat. Ám nem lehet mindenki kivétel, mert ha 

túl sok ilyen van, akkor egymástól veszik el a lehetőséget, és a garasokat. Nem normális, hogy 

néhány kivétellel kérkedjünk, miközben a vidéket kifosztó, szegénységet és környezeti 

degradációt okozó mechanizmusok töretlenül működnek, sőt a kísérleteink is ennek sorába 

állnak be, ha úgymond sikeresek akarnak lenni. 

Ezeket a mechanizmusokat kellett tehát meglátnunk, tanulmányoznunk, hogy lássuk min is 

kellene változtatni ahhoz, hogy az ilyen és hasonló kifosztott perifériák normális életet 

élhessenek. Még egyszer hangsúlyozom, nem a kirakatban és nem a skanzenben, hanem a 

mindennapi életben. Noha az Intézet általános céljai között eleve szerepelt a fenntarthatóság 

elméletének tisztázása, de az eleinte elkülönült célok és feladatok, csak ennek hatására álltak 

össze egy rendszerré. Ma már tudjuk, hogy a gömörszőlősi törekvés, csak a belső és külső 

erőfeszítések kedvező összjátéka esetén fog elvezetni a normális élethez (és nem a sikerhez).  

Tanulságos tehát, hogy ahelyett, hogy kivételeket, ilyen Disney-landeket szeretnénk 

létrehozni, inkább össze kellene fogni a normális világ megteremtésért, azoknak az emlegetett 

mechanizmusoknak a felszámolásáért. 

Persze nagyon nehéz türelmesnek maradni, hiszen szemünk láttára, rettenetes gyorsasággal 

erodálódik az, amelyet még értékként sorolhatunk fel, a táji-természeti értékek, az 

emberekben rejlő tudás, a hit, a kölcsönös nagylelkűség. Aggódunk, mert azt látjuk, mindez 

hamarabb pusztul el, mintsem kívül létrejön a befogadáshoz, az együttéléshez szükséges 

politikai környezet. Sokszor már csak azt látjuk, hogy a külső környezet összeomlása adhat új 

erőt ennek a halódó világnak, amikor a változásokhoz való alkalmazkodáshoz mégis itt lesz 

nagyobb az esély, vagy csak egyszerűen több a túlélési esély. 
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A program néhány helyi ember hívására született, de a törekvés ellenére soha sem érte el azt a 

szintet, hogy mindenkit érdekeljen, és főleg mindenki értse, hogy miről is szól ez a 

vállalkozás. Ebben nemcsak a falubéliek, hanem az Intézet munkatársai is hibásak. Az 

emberek természetszerűleg, mint máshol is az egzisztenciájukat nézik, a megszokott 

rövidtávú érdek-stratégia működik. Itt is ugyanazokat a tv csatornákat nézik az emberek, mint 

máshol. Csak kevesen élnek úgy, hogy a jövőbe néznek, és elengedik pillanatnyi érdekeiket. 

Ezért a programhoz való viszonyt mindig az határozta meg, hogy van-e abból valamilyen 

közvetlen haszon. Ha valaki bedolgozik, jövedelmet nyer, akkor felismeri érdekét, ha csak 

közvetve érinti, még ha pozitívan is, akkor pedig leginkább közömbös. Az sem tagadható, 

hogy sokan, elsősorban a gyütt-mentek miatt, ellenszenvvel kezelik a történteket. Persze 17 év 

nagy idő, mára már teljesen elfogadott az Intézet jelenléte, igaz, sokan máig nem értik, hogy 

mi is ez az egész. Lassan mi is történelemmé válunk, és ha ilyen ütemben fogy el a falu, még 

az emlékezés is megkopik majd. 

Nagyon kevés olyan ember él a faluban, aki bekapcsolódhatna a programba. Ez a 

képzettségbeli, és elsősorban életkorbeli, egészségi helyzetből adódik. A legtöbbször két-

három faluval odébb kell keresgetni egy-egy alkalmas munkatársat, vagy bedolgozót. Ezen 

persze nem lehet csodálkozni, ha valaki ismeri a falu lakosságának jelenlegi összetételét, 

korát és problémáit. 
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8. Összefoglalás 
A Fenntartható Fejlődés ösvényének felkutatására vállalkoztam dolgozatomban. A 

gömörszőlősi kísérlet egyes elemeit ismerve, úgy gondoltam ez a terület alkalmas lesz a 

felfedezésre. Tudtam, hogy ez a feladat nem lesz könnyű, teljes embert kíván e téma feltárása 

és elemzése. Ehhez mérten igyekeztem minél többet a helyszínen lenni és átélni, 

megtapasztalni a történéseket. 

Ott tartózkodásom során egy tucat kevert-típusú interjút készítettem a program gazdáival és a 

helyi lakosokkal. Gyakornokként és önkéntes munkásként is részt vettem a gömörszőlősi 

munkákban, cserébe bizalommal ajándékoztak meg a szokásosnál kicsit zárkózottabb 

gömöriek. Az őszinte beszélgetések sok összefüggésre világítottak rá, rengeteg kérdésemre 

megkaptam a választ. 

Dolgozatom célja a gömörszőlősi modell elemzése volt. A modell elemeinek megismerése 

mellett sikerült megértenem a programot életre hívó fenntarthatósági elvek értelmét, lényegét. 

Ennek tudatában mértem fel a korlátozó tényezőket és a megvalósulás esélyeit. A 

gömörszőlősi program mélységei és szakmai dimenziói lenyűgöztek, ilyen mértékű és 

minőségű kutató-fejlesztő munkával még nem találkoztam életemben. Lassan rá kellett 

ébrednem, nem is ebben kell keresnem a probléma okát. 

Dolgozatom kérdése a következő volt: „Vajon lehet-e fenntartható egy kezdeményezés, 

elszigetelten a nem fenntartható világtól?” Bíztam és hittem benne, hogy a válasz igen. De 

most már tudom, hogy nincs belülről megoldás, a befogadó környezetet kell megváltoztatni, 

alkalmassá tenni arra, hogy ne élje fel a fenntarthatóság helyi kezdeményezéseit, hanem 

éppen azokból építkezve váljék társadalmi léptékben fenntarthatóvá. A válasz tehát: nem. 

Úgy érzem kutatásom során olyan összefüggésekre sikerült rávilágítani, amik túlmutatnak a 

dolgozat témáján. A Fenntartható Fejlődés gyakorlati megvalósulásához a helyi 

kezdeményezések mellett egy olyan összefogásra és közös akaratra van szükség, ami képes a 

szabályozó környezet megváltoztatására. Ehhez helyes értékrend és rendszerszemlélet 

szükségeltetik. A jelenkor helyzetéből kiindulva ehhez a gyökeres változáshoz 

valószínűsíthetően paradigmaváltásra lesz szükség. Az emberi történelem során ez sosem 

ment belátás szerint, békés körülmények között, de remélem, ez alkalommal képesek leszünk 

rá. Ahogy egyéni sorsunkat is magunk határozzuk meg, közös jövőnk is cselekedeteinken 

múlik. 

Nem mondhatom, hogy eljött az idő, mert az már túlhaladt rajtunk. 

Egy biztos: Készen kell állnunk, mert nem tudhatjuk az időt és a helyet… 



 

 62 

9. Köszönetnyilvánítás 

Dolgozatom megírásához nagyon sok segítségre volt szükségem. 

Elsőként szüleimnek és családomnak szeretném megköszönni, hogy segítettek és támogattak! 

Hálás köszönet illeti Gyulai Ivánt, aki megmutatta számomra a fenntarthatóság felé vezető 

utat; és Pataki György urat, aki hasznos tanácsokkal és kritikákkal segítette dolgozatom 

megírását. 

Szakdolgozatom írása alatt sokszor kellett Gömörszőlősre látogatnom, hogy elkészíthessem 

interjúimat, fényképeimet, gyakorlati naplómat. Erre nagy szükségem volt, hiszen hiteles és 

naprakész dolgokat akartam dolgozatomba foglalni. Ezért köszönöm főnökömnek, Hartay 

Mihálynak, hogy lehetővé tette utazásaimat és hogy rugalmasan kezelte munkaidőmet. 

Látogatásaimkor mindig szeretettel fogadtak és vendégül láttak, amit Várnagy Dávidnak és az 

organikus kert lakóinak szeretnék megköszönni, akikben most ott lakozik a remény! 

Hálámat szeretném továbbá kifejezni az É. Kovács családnak, akik vendégszeretetükkel, 

őszinteségükkel és tudásukkal segítettek. Lenyűgöztek elhivatottságukkal és földön túli 

energiájukkal. Példaértékű, amit a faluért és a közösségért tesznek nap, mint nap! 

Kitüntetett köszönet illeti interjúalanyaimat, akik megtiszteltek idejükkel és őszinteségükkel: 

Barczikay Ildikó, Rásiné Lehoczki Zsuzsanna, Sándor Judit, É. Kovács Éva, É. Kovács Judit, 

É. Kovács László, Lenkey Béla, Nagy Dezső és Szabó Attila. 

Utamon sokszor elkísért Márkus István barátom, aki társam volt a gömörszőlősi munkákban, 

legyen az nyár közepe, vagy tél eleje. Köszönöm Pisti! 

S végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni egy embernek, hogy évek óta 

gondoskodik rólunk, és szívén viseli sorsunkat. Ő Orbánné Dobrovits Katalin. Köszönjük a 

törődést! 
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11. Mellékletek 

11.1. Védett növények fajlistája 

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték 

Árlevelű len Linum tenuifolium  5.000 

Bíboros kosbor Orchis purpurea   10.000 

Farkas boroszlán  Daphne mezereum  10.000 

Fehér madársisak Cephalanthera damasonium   10.000 

Fehér zanót Chamaecytisus albus  2.000 

Hússzínű ujjaskosbor  Dactylorhiza incarnata  10.000 

Keskenylevelű gyapjúsás  Eriophorum angustifolium  5.000 

Kétlevelű sarkvirág Platanthera bifolia 2.000 

Kislevelű nőszőfű Epipactis microphylla  5.000 

Leánykökörcsin Pulsatilla grandis   10.000 

Nagy pacsirtafű Polygala major  2.000 

Nyúlánk sárma Ornithogalum pyramidale  2.000 

Örménygyökér Inula helenium  5.000 

Piros kígyószisz Echium maculatum  10.000 

Pusztai meténg Vinca herbacea  2.000 

Sárga len Linum flavum  5.000 

Széleslevelű gyapjúsás Eriophorum latifolium   5.000 

Széleslevelű nőszőfű Epipactis helleborine  5.000 

Tarka kosbor Orchis tridentata   10.000 

Turbánliliom Lilium martagon  2.000 

Vitézkosbor Orchis militaris   10.000 

Völgycsillag Astrantia major  2.000 

Kardos madársisak Cephalanthera longifolia  10 000 

Mocsári csorbóka Sonchus palustris  2.000 

Szálkás pajzsika Dryopteris carthusiana  5.000 
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11.2. Védett állatok fajlistája 

Magyar név Latin név 
Természetvédelmi 

érték 

Barátcinege  Parus palustris  10 000 

Barna rétihéja  Circus aeruginosus  50 000 

Búbosbanka  Upupa epops  50 000 

Cigánycsuk  Saxicola torquata  10 000 

Citromsármány  Emberiza citrinella  10 000 

Csilpcsalpfüzike  Phylloscopus collybita  10 000 

Csuszka  Sitta europaea  10 000 

Darázsölyv Pernis apivorus 100 000 

Egerészölyv  Buteo buteo   10.000 

Elevenszülő gyík  Lacerta vivipara  50 000 

Erdei pacsirta  Lullula arborea  50 000 

Erdei pityer  Anthus trivialis  10 000 

Fekete harkály  Dryocopus martius  50 000 

Fenyőrigó  Turdus pilaris  10 000 

Fürj  Coturnix coturnix  50 000 

Füsti fecske  Hirundo rustica  10 000 

Gatyás ölyv  Buteo lagopus  50 000 

Gyászlepke  Nymphalis antiopa  50 000 

Gyepi béka  Rana temporaria   10.000 

Gyurgyalag  Merops apiaster  50 000 

Haris Crex crex 500 000 

Holló  Corvus corax  50 000 

Kabasólyom  Falco subbuteo  50 000 

Karvaly  Accipiter nisus  50 000 

Kis színjátszólepke  Apatura ilia ilia    10.000 

Kisasszony-szitakötő  Calopteryx virgo  2.000 

Kormos légykapó  Ficedula hipoleuca  10 000 

Közép fakopáncs  Dendrocopos medius  50 000 

Macskabagoly  Strix aluco  50 000 

Nagy tűzlepke  Lycaena dispar rutilus  50 000 

Örvös légykapó  Ficedula albicollis  10 000 

Őszapó  Aegithalos caudatus  10 000 

Réti tücsökmadár  Locustella naevia  50 000 

Sárgafejű királyka  Regulus regulus  10 000 

Sordély  Miliaria calandra  10 000 

Szarvasbogár  Lucanus cervus  2.000 

Vörös vércse  Falco tinnunculus  50 000 

Zöld küllő  Picus viridis  50 000 
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11.3. Interjú összefoglalók 

Interjúalany neve: 
Nagy Dezső 
Foglalkozása:  
Térképész, ökológus  

Interjú helye: 
Miskolc, Kossuth u. 13.  
Az Intézet főhadiszállása 

Ideje, időtartama: 
2009.02.25., 70 perc 
Interjú-készítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: Nagy Dezső, az Ökológiai Intézet munkatársa, Ő foglalkozik a térség 
tájhasználatának kutatásával és a katonai térképek elemzésével. A vele készített interjú nagyban 
hozzásegített a helyszín megismeréséhez és a folyamatok átlátásához. 
 
Mondjon pár szót Gömörszőlősről. Milyen Gömörszőlős? 
Mióta vesz részt a programban? Mi a feladata? 
 

Mi jellemezte régen a falu gazdálkodását? 
Mi jellemzi most? 
 

Beszélne egy kicsit a gyümölcsösök történetéről? 
A filoxéra-vész milyen hatással volt a szőlőtermesztésre? 
 

Az 1877-es népességtetőzés (375 fő) és a térképek szerinti drasztikusan szántóföld-csökkenés 
milyen összefüggésben van? 
Mi a kaszálás jelentősége? Miért olyan fontos? 
 

Hogyan látja a falut 20-30 év múlva? 
 

A táj és az ember együtt létezik… 
Személyes benyomások: A beszélgetés megismertette velem a táj történetét, ami megkönnyítette a 
folyamatok átláthatóságát. Az interjú-alany érdeklődött a dolgozat iránt, szeretne belőle egy példányt. 
Megjegyzés: Nagy Dezső: 30/816-40-42 
 
Interjúalany neve: 
Barczikay Ildikó 
Foglalkozása:  
üzemgazdász 

Interjú helye: 
Az interjúalany házában 
(Kassai út 46/a.) 
 

Ideje, időtartama: 
2009.09.24., 80 perc 
Interjú-készítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: Az Ökológiai Intézet mellett egy másik aktív civil szervezet „Az Életért” 
Kulturális és Értékmegőrző Alapítvány, akinek alapítójával beszélgettem. 12 éve települtek le a 
faluban, kíváncsi voltam hogyan látják ők a helyzetet. 
 
Mondjon pár szót Gömörszőlősről. Milyen Gömörszőlős? 
Mióta létezik „Az Életért” Kulturális és Értékmegőrző Alapítvány? Mi a célja? 
 

Hogyan találtak Gömörszőlősre? Mikor telepedtek le? 
Családjuk milyen szerepet játszik a falu életében? 
Nehéz volt elfogadtatni magukat a faluban? 
 

Hogy működik a Mézeskalácsos Műhely? 
Milyen együttműködéseket sikerült kialakítani? Kikkel? 
 

Milyen tervek vannak a jövőre nézve? 
Tényleg lesz gyógynövényes kert? 
. 

Hogyan látja a falut 20-30 év múlva? 
Személyes benyomások: Nagyon pozitív hozzáállással találkoztam, ami konkrét tervekkel és 
elképzelésekkel párosul. Megjegyzés: Barczikay Ildikó: 06-30/562-26-11 
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Interjúalany neve: 
T. Kovács László, 
Rásiné Lehoczky Zsuzsa 
Foglalkozása:  
Polgármester, titkár 

Interjú helye: 
Gömörszőlős, Kassai út 20; 
illetve e-mailen keresztül 

Ideje, időtartama: 
2009.03.18. és 03.27. 
Interjú-készítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: A település alapadatainak beszerzése, a községi önkormányzat terveinek 
megismerése, a gazdasági helyzet elemzése 
 
Hányan élnek most Gömörszőlősön? (Gömörszőlős alapadatai) 
Hogyan oszlik meg a korosztályi összetétel? 
Milyen az elköltözések/beköltözések aránya? 
 

Hogyan rétegződik a lakosság jövedelem alapján? 
Mi a forrása a kívülről érkező jövedelmeknek? 
Mekkora a falu befogadóképessége (Szálláshelyek, férőhelyek)? 
Hogyan értékelik a faluban folyó turizmust? Miben látják a fejlődés lehetőségét? 
 
Milyen infrastruktúrával rendelkezik a falu (gáz, csatorna, víz, stb.)? 
 
Milyen az önkormányzat gazdasági helyzete? 
Milyen összetételű az önkormányzat vagyona (épület, föld, eszköz)? 
 
Milyen fejlesztéseket valósítottak meg az előző években? 
Mik a tervek a jövőre nézve? 
 

Hogyan képzelik el a falut 20 év múlva? 
Személyes benyomások: Az önkormányzat munkatársai nagyon segítőkészek voltak, mind 
személyesen, mind pedig e-mailen gyorsan válaszoltak. A falu jövőjét ők „techno-optimistán” 
látják, azaz a technikai, infrastrukturális fejlesztésben látják a jövőt. Nem azonosultak az 
Ökológiai Intézet filozófiájával, az együttműködés nem hatékony, a kommunikáció gyenge. 
 
Megjegyzés:  
Gömörszőlős Község Önkormányzata (3728 Gömörszőlős, Kassai út 20.) 
Telefon: (48) 435-017 gomorsz@freemail.hu 

mailto:gomorsz@freemail.hu
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Interjúalany neve: 
É. Kovács László 
É. Kovács Éva 

Foglalkozása: 
Festő, rajzoló  
Interjú helye: 
az interjúalany házában 

Ideje, időtartama: 
2009.03.19., 47 perc  
Interjúkészítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: A Kovács házaspár a falu szíve-lelke. Mentalitásuk és szűnni nem akaró tenni 
akarásuk meghatározó a falu életében, ők tulajdonképpen a „végvári harcosok” a kultúra oldalán. A „Magyar 
Kultúra Lovagja” címet is elnyert É. Kovács László fafaragó, szobrász, festő, író és könyvtáros is egyben, 
helytörténeti gyűjteménye az országban egyedülálló! A falu polgármestere is volt 1990-94-ig. 
 
Mondjon pár szót Gömörszőlősről. Milyen Gömörszőlős? 
Mik a legmeghatározóbb emlékei a faluval kapcsolatban? 
 

Hogyan értékeli a falu jelenlegi helyzetét? 
Ön mit tart a legnagyobb problémának? 
Ön szerint mik a népességcsökkenés legfőbb hajtóerői? 
 

Mi a véleménye az Ökológiai Intézetről? Milyen hatással vannak ők a falura? 
Milyen együttműködéseket tart a legfontosabbnak a falu szemszögéből? 
 

Mit tart a falu legfőbb vonzerejének? 
Hogyan értékeli a faluban folyó turizmust? Miben látja a fejlődés lehetőségét? 
 

Mi a véleménye a faluban lévő boltról és a termékekről? 
Ön milyen vásárlási szokásokkal rendelkezik? 
 

Mik a tervek a jövőre nézve? 
Hogyan látja a falut 20-30 év múlva?  
Személyes benyomások: a beszélgetés nagyon kellemes hangulatban telt, mindenképpen 
folytatást igényel. Az interjú-alany a dolgozatot kéri, mert betenné kultúrtörténeti 
gyűjteményébe. Megjegyzés: Önkéntesként lehetne nekik segíteni a ház körül. 
 
Interjúalany neve: 
Lenkey Béla 
Foglalkozása:  
Kőműves, vállalkozó 

Interjú helye: 
Alsószuha, az interjúalany 
házában 

Ideje, időtartama: 
2009.07.23. 
Interjú-készítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: Lenkey Béla a gömörszőlősi kisbolt tulajdonosa.  
Mondjon pár szót Gömörszőlősről. Milyen Gömörszőlős? 
Hogyan értékeli a falu jelenlegi helyzetét? 
 

Ön mit tart a legnagyobb problémának? 
Ön szerint mik a népességcsökkenés legfőbb hajtóerői? 
 

Mi a véleménye az Ökológiai Intézetről? Milyen hatással vannak ők a falura? 
Milyen együttműködéseket tart a legfontosabbnak a falu szemszögéből? 
 

Mik a tapasztalatok a faluban működtetett boltról? 
Milyen vásárlási szokások jellemzik a lakókat? 
Mik a tapasztalatai a térségben működő vállalkozásokról? 
Mik a tervek a jövőre nézve? 
Hogyan látja a falut 20-30 év múlva? 
Személyes benyomások: Egy új szemszögből sikerült megvilágítani a helyi viszonyokat, mert 
Lenkey úr nem gömörszőlősi lakos. Megértettem miért van csak délig nyitva a bolt. Az 
önkormányzattal jó az együttműködés, segítik egymást. 
Megjegyzés: Lenkey Béla - 06-30/577-25-71 
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 Interjúalany neve: 
Sándor Judit 
Foglalkozása:  
Biológus-ökológus 

Interjú helye: 
Ökológiai Intézet irodája 

Ideje, időtartama: 
2009.09.17. 
Interjú-készítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: Judit állította össze a „Turizmus a Természetért” programot, ami a 
biológiai sokféleség megőrzéséről, fenntartható használatáról és az ökoturizmus formáinak 
fejlesztéséről szól. A programnak több pontja érinti Gömörszőlőst, s az ehhez kapcsolódó kutatás és 
fejlesztés komoly hatást gyakorolhat a falu jövőjére. 
 
Mondjon pár szót Gömörszőlősről. Milyen Gömörszőlős? 
Ön szerint mik a népességcsökkenés legfőbb hajtóerői? 
 

Hogyan látja belülről az Ökológiai Intézet munkáját? 
Milyen együttműködéseket tart a legfontosabbnak a falu szemszögéből? 
 

Mit tart a falu legfőbb vonzerejének? 
Hogyan értékeli a faluban folyó turizmust? 
Meséljen a „Turizmus a Természetért Program”-ról. 
 

Mik a tervek a jövőre nézve? 
Hogyan látja a falut 20-30 év múlva? 
Személyes benyomások: Judit nagyon közvetlen és őszinte volt Velem, ami jobb rálátást 
adott a projektet érintő személyek kapcsolatairól. Megjegyzés: Sándor Judit - 30/559-04-53 
 
 
 Interjúalany neve: 
É. Kovács Judit 
Foglalkozása:  
tanárnő 

Interjú helye: 
Az interjúalany otthona 

Ideje, időtartama: 
2009.09.18. 
Interjú-készítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: Judit az É. Kovács család sarjaként rengeteget tett a faluért. Ő régebben az 
Intézet alkalmazásában állt évekig. Tapasztalatairól és jövőképéről kérdeztem. 
 
Mondjon pár szót Gömörszőlősről. Milyen Gömörszőlős? 
Hogyan látja családjuk szerepét a falu életében? Meséljen szülei munkásságáról! 
 

Ön miért Gömörszőlősön telepedett le? Nem vonzotta a város? 
 

Hogyan látta belülről az Ökológiai Intézet munkáját? 
Miért távozott? 
S hogyan látja most kívülről? 
 

Miben látja a kiutat? 
 

Mik a tervei a jövőre nézve? 
Hogyan látja a falut 20-30 év múlva? 
Személyes benyomások: Judit rendkívül segítőkész volt és nagyon következetesen átlátja a 
dolgokat.  
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Interjúalany neve: 
Várnagy Dávid 
Foglalkozása: projektvezető 

Interjú helye: 
oktatóközpont 
 

Ideje, időtartama: 
2009.08.14; 09.19. 
Interjú-készítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: Várnagy Dávid a gömörszőlősi projekt helyi gazdája, koordinátora. Ő volt 
segítségemre a helyi ügyek intézésében és a részletek, adatok tisztázásában. 
 
Hogyan értékeli a falu jelenlegi helyzetét? 
 
Mennyire aktív jelenleg az Intézet a faluban? 
Hogyan változott az Intézet munkatársainak száma az utóbbi években? 
 
Mik a tapasztalatok a helyi termékekkel kapcsolatban? 
Mi az akadálya a piacra jutásnak? 
 

Az oktatóközpont szállása milyen kihasználtsággal működik? 
Milyen fejlesztések vannak tervbe véve? 
 

Jelenleg hogyan működik az organikus kert? Kik az új lakók? 
Mi történt a Disznós-kerttel? 
 

Mik a tervek a jövőre nézve? 
Tényleg lesz kenderfeldolgozó vertikum? 
Hogyan látja a falut 20-30 év múlva?  
Személyes benyomások: Várnagy Dávid mindig készséggel állt a rendelkezésemre, Ő 
helyben a legtájékozottabb. Rendkívül szoros az időbeosztása, több ember munkáját végzi. 
Munkatársra, asszisztensre lenne szüksége. 
 
Interjúalany neve: 
Dr. Gyulai Iván 
Foglalkozása:  
Intézet igazgató 

Interjú helye: 
Ökológiai Intézet irodája 
 

Ideje, időtartama: 
2009.03.10; 09.20. 
Interjú-készítő neve: 
Hankó Gergely 

Az interjú-készítés oka: Dr. Gyulai Iván az Ökológiai Intézet igazgatója. Ő miatta kerültem erre az 
egyetemre és előadásai miatt választottam a fenntarthatóságot szakdolgozatom témájául. A program 
részleteiről és műhelytitkairól kérdeztem. 
 
Mondjon pár szót Gömörszőlősről. Miért pont Gömörszőlős?  
Ön mit tart a legnagyobb problémának? Ön szerint mik a népességcsökkenés legfőbb 
hajtóerői? 
 

Mi az a szerves kultúra? 
 

Mondja el, kérem, a program elemeit és a mögöttük nyugvó elveket. 
Hogyan alakult a falu gazdálkodása az évek során? 
Miért nehéz a helyben foglalkoztatás? 
Mi okozta a legnagyobb kihívást? 
 

Ön hogyan értékelné a jelen helyzetet? 
Mik a program tapasztalatai? Milyen tervek vannak a jövőre nézve? 
 

Hogyan látja a falut 20-30 év múlva? 
Személyes benyomások: Gyulai Iván a leginkább rendszerszemléletben gondolkodó ember. 
Látja a világ összefüggéseit és problémáink okait. Sugárzik belőle a bölcsesség. 
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11.4. Fotómelléklet 

A felvételeket mind én készítettem, ezért nem írtam egyenként a fotók mögé a nevemet. 
(A felvételek készítésének ideje: 2008 június, 2009 március, július, augusztus, szeptember) 
 

 
1. fotó: A Keleméri-patak természetes medre 

 

 
2. fotó: Borókás Gömörszőlős határában 
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3. fotó:"Tompa fája", a 350 éves öreg tölgy 

 
 

 
4. fotó: A legendás "Kisasszony-fája" 
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5. fotó: Várnagy Dávid főzi a lekvárt az I. Gömöri Gyümölcsfesztiválon 

 
 

 
6. fotó: Paticsházikó az extenzív gyümölcsösben 
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6/b. fotó: Tarlóégetést túlélt Héjakútmácsonya egyedek 

 
 

 
7. fotó: Egy a sok közül. Vadászles a határban 
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7. fotó: Talpas ház a Kassai út 28. szám alatt 

 
 

 
8. fotó: Kassai út 42. alatti felújított porta, új tornáccal 
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9. fotó: Csűr a Kassai út 20. alatt 

 
 
 

 
10. fotó: A műemlékvédelem alatt álló Füstösház. Minden korhű, nincs se gáz, se villany. 
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11. fotó: Pásztorház 

 
 

 
12. fotó: A Füstösház paticskerítése (Kassai út 54.) 
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13. fotó: Közösségi színtér 

 

 
14. fotó: A félkész aszaló. Jövőre beüzemeljük. 
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15. fotó: Fűzgyökérmezős szennyvíztisztító 

 
 

 
16. fotó: Szélkerék meghajtású öntözőrendszer 
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17. fotó: Gyapjúfeldolgozó üzem épülete 

 
 
 
 

 
18. fotó: Kártoló gép 
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19. fotó: Fából készült orsók 

 
 

 
20. fotó: Az organikus kert 
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21. fotó: Egy érdeklődő mangalica 

 
 

 
22. fotó: Néprajzi Gyűjtemény (részlet) 
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23. fotó: Lokomobil 

 
 
 

 
24. fotó: Cséplőgépek 
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25. fotó: Boksa 

 
 
 

 
26. fotó: Erdei szálláshely 
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27. fotó: Az É. Kovács család régi csűrje, ami most kiállítótérként üzemel 

 
 

 
28. fotó: Sárral tapasztott autentikus régi házikó 



 

 87 

 
 

 
29. fotó: Galéria 

 
 

 
30. fotó: A református templom 
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31. fotó: A szilvalekvárt fél napig kell főzni és folyamatosan keverni 
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11.5. Nyilatkozat 

 
Alulírott HANKÓ GERGELY, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének végzős hallgatója 
nyilatkozom, hogy a szakdolgozat saját munkám, melynek elkészítése során a felhasznált 
irodalmat korrekt módon, a jogi és etikai szabályok betartásával kezeltem. Hozzájárulok 
ahhoz, hogy szakdolgozatom egyoldalas összefoglalója felkerüljön a Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézet honlapjára, a digitális verzióban (pdf formátumban) leadott 
szakdolgozatom pedig elérhető legyen az intézet dolgozói és hallgatói számára a jövőbeni 
munkához és szakdolgozat készítéséhez a jogi és etikai szabályok teljes körű betartása mellett. 
  
A szakdolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem. 
 
Gödöllő, 2009. október 15. 
 
 
 
 
  …………………………………. 
  hallgató aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
A dolgozat készítőjének konzulense nyilatkozom arról, hogy a szakdolgozatot áttekintettem, a 
felhasznált irodalmat a hallgató korrekt módon, a jogi és etikai szabályok betartásával kezelte, 
a szakdolgozatot záróvizsgán történő védésre javaslom. 
 
A szakdolgozat állam- vagy szolgálati titkot tartalmaz: igen nem. 
 
Gödöllő, 2009. ………………………hó…….nap 
 
 
 
 
  …………………………………. 
  konzulens aláírása 
 
 

 


