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Az Észak-alföldi Régió agrárgazdasági
kérdéseivel évtizedek óta foglalkozik a
Debreceni Egyetem Agrártudományi Cent-
ruma (a korábbi Agrártudományi Egye-
tem) és a vonzáskörzetébe tartozó agrár-
kutató intézmények. Az Alföld, a Nyírség,
a Tiszatáj és más kisebb tájegységek virágzó
mezõgazdasági kultúrájának az itt mûködõ
szellemi mûhelyek a bölcsõi, akár a tájfaj-
tákat, akár az okszerû talajhasznosítást
vagy éppen a tájspecifikus agrotechnikai
eljárásokat tekintjük. Az egyetem pedig a
maga tudományos hátterével a régió prob-
lémáit értõ, sikeresen gazdálkodó elméknek
adott jól kamatozó szellemi muníciót.

Számos kísérlet történt olyan komplex kuta-
tási program elfogadtatására, amely átfogóan
kezeli az Észak-alföldi Régió vidékfejlesz-
tését, az agrárgazdaság versenyképességé-
nek stratégiai megalapozását. Eddig sajná-
latos módon csak részfeladatok megoldására
kerülhetett sor, pedig az itt található intéz-
mények amellett, hogy nagy kutatási gya-
korlattal és tapasztalattal rendelkeznek, ép-
pen ebben a régióban értek el referencia-
ként szolgáló eredményeket. A gyakorlat hi-
telesítette a korábbi táj- és regionális kuta-
tásaikat, amelyek nem egy-egy téma sikeres
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megoldásában jelennek meg, hanem folya-
matos tudományos szolgáltatásaik, korszerû
koncepcióik gazdálkodási rendszerekké
szintetizálódtak. Már az 1990-es évek köze-
pén benyújtották azt a kutatási programot,
amely az ökoszociális piacgazdasági fel-
tételek között tudományos választ keresett
az agráralapú komplex vidékfejlesztésre a
régió adottságai között. (Régi tanulság, aki
korát megelõzi, ne számítson megértésre –
ebben az esetben is így történt.)

Az Észak-alföldi Régió
társadalmi nehézségei

A kutatók évtizedekkel ezelõtt felismerték,
hogy a vidék elszegényedése, elmaradása a
városias körzetektõl e régióban is folyamato-
san nõ. A falusi társadalom védekezõ- és túl-
élõképessége igen gyorsan hanyatlott. A falu
szociális biztonsága megbomlott, kimerülõ-
ben van vagy már ki is merült a gazdasági
potenciál, amelyre korábban a közösség szo-
lidaritási és együttmûködési kapcsolatai épül-
tek. Kétségtelen, hogy rendkívül sok fejlesz-
tés jött létre a lakosság erõn felüli áldozataiból,
költségvetési forrásokból, de ezek a vidék jö-
vedelemszerzési lehetõségeit számottevõen
nem javították, sõt hozzájárultak a lakosság
és az önkormányzatok eladósodásához.



Magyar Tudomány • 2002/11

A mûködõ pályázati rendszerek a leg-
több esetben csak saját források megléte ese-
tén nyújtanak támogatást, amelyek a kedve-
zõtlen adottságú térségekben tovább növel-
ték a leszakadást. Különösen ott volt ez hátrá-
nyos, ahol a megélhetés egyetlen forrása az
alacsony jövedelmezõségû mezõgazdasági
termelés volt. Ezeken a helyeken éppen a
tõkehiány miatt maradt el az ökológiai adott-
ságokhoz illeszkedõ termelésszerkezet ki-
alakítása, vagyis a termelés rossz hatékony-
sága miatt a jövedelem a megélhetéshez is
kevés volt, nemhogy a fejlesztéseket tudták
volna finanszírozni. A szemünk láttára válik
egyre tragikusabb mértékûvé a leszakadó
falvak gyorsuló elnéptelenedése. Akik pedig
visszamaradnak, a nyomor rabjaként újrater-
melik a szegénységet, a romló egészségi,
szociális és morális állapotot. A mai támoga-
tási rendszer e leszakadást még fékezni sem
tudja. Egyelõre nincs hatásos módszer az
elmaradott térségeket emésztõ és járvány-
ként terjedõ „társadalmi betegségre”, az
anyagi, a szellemi és környezeti leépülésre,
amelyet ugyan lokális jelenségként észle-
lünk, de hatását tekintve rontja az egész tár-
sadalom morálját és állandó feszültséget tart
fenn a közéletben.

Az eddigi tapasztalatok szerint a tüneti
kezelések hatástalanok maradtak. Meggyõ-
zõdésünk szerint csak komplex, átfogó, az
európai gyakorlatnak megfelelõ következe-
tességgel, de a régiók térségi adottságaira
építve, valódi összefüggéseket feltáró mély
elemzések útján végrehajtott, vidékfejlesz-
tési programoktól remélhetünk érdemi vál-
tozást.

Komplex szemléletû fejlesztés

Új szemléletû, komplex, tudományosan
megalapozott fejlesztési pályára kell átállni,
amelyben kihasználható az agrárium multi-
funkcionális jellege mind a jövedelemterme-
lésben, mind a természetvédelemben, eh-
hez kapcsolódóan az energiagazdálkodás

racionalizálásában, s nem kevésbé a társa-
dalmi stabilitás, a népességmegtartás és a
szociális biztonság tekintetében. Természe-
tesen mindezt okszerû regionális támogatási
rendszerre építve, amelynek legfõbb erõssé-
ge az összehangoltság, a kiszámíthatóság és
a társadalmi érdekeltség elsõbbsége kell
legyen.

Minde felismerések alapján készített ku-
tatási programot a Debreceni Egyetem Ag-
rártudományi Centrumának Agrárgazdasági
és Vidékfejlesztési Intézete a köréje csopor-
tosult intézményekkel együtt. Az Észak-al-
földi Régióban mûködõ oktató- és kutató-
intézmények korábbi tudományos munkák-
ra építve már többször megfogalmazták
komplex kutatási elképzeléseiket, amelyek
a régió fejlesztésének, kibontakoztatásának
lehetõségeit tárják fel.

Az ilyen kutatási programnak túl kell lép-
nie a régió állami határain, és az ökológiailag
összefüggõ térségek fejlesztési lehetõségeit
kell feltárnia abból a megfontolásból, hogy
az ökológiai azonosságok lehetõvé teszik a
határon belül kialakított modellek határon túli
megvalósítását is.

Egyébként sem lehet elképzelni lokális
gazdaságfejlesztést, hiszen a gazdasági, társa-
dalmi és szociális kapcsolatok segítik vagy
gyengítik egymást, különösen akkor, ha eu-
rópai dimenziókban gondolkodunk.

A kutatási program kitekintése

Amennyiben a kutatási program eredmé-
nyei a megvalósítás fázisába lépnek, mód
nyílik a határ menti régiók irányában a tech-
nológiai, a technikai és a szellemi transzfer
kiépítésére, sokkal nagyobb hozadékkal,
mint a lehetséges áruexport. Egyszerûbben
szólva: a program célja, hogy megteremtse
a régióval határos térségek (Szlovákia,
Ukrajna, Románia) felé nyitásnak, a helyi
és külföldi szellemi tõke aktivizálásának fel-
tételeit. A kipróbálandó modellekbe beépít-
hetõk a technológiai, szervezési és ökonó-
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miai rendszerek, amelyek megalapozzák a
fenntartható mezõgazdaság és a lokális élel-
miszergazdaság piacgazdasági korszerûsíté-
sét; ökoszociális szempontoknak megfele-
lõen tudják kezelni az itt mûködõ termékpá-
lyákat a fajta-elõállítástól a fogyasztóvéde-
lemig. Nyilvánvalóan egy társadalmi szem-
pontból is ennyire komplex termékpálya-
építés megkívánja a determináns tényezõk
súlyozott értékelését. Részletesen fel kell tár-
ni a környezeti feltételeket, azok ökológiai,
gazdasági súlyát, ezután lehet meghatározni
a kiépítendõ és fejlesztendõ közgazdasági
és infrastrukturális feltételeket, valamint a
kiemelten kezelendõ táj- és környezetvé-
delmi feladatokat.

Az Észak-alföldi Régió fejlesztését célzó
kutatási program elsõsorban agrárökonómiai
szempontból teszi vizsgálat tárgyává a régiót,
de a kidolgozás során beépítendõk mindazok
a kutatási eredmények, amelyek a tényleges
fejlesztés gyakorlati megvalósításához szük-
ségesek. A program kutatási filozófiája az
Észak-alföldi Régiót mûködõ bázismodell-
nek tekinti, amelynek sokoldalú értékelése
lehetõvé teszi a fenntartható agrártermelés
meghatározását és társadalmi összefüggé-
seinek feltárását. Mindezt modulokra bont-
va a hasonló ökológiai és közgazdasági
adottságú határos térségekre adaptálható
rendszer építhetõ fel. Ehhez a program ala-
pos helyzetértékeléssel kívánja feltárni a kri-
tikus pontokat, amelyek döntõen meghatá-
rozzák a továbbfejlesztés lehetõségeinek
módját. Ilyen az ökológiai, a földrajzi és a
közgazdasági adottságok leírása – kihasznált-
ságuk, illetve kihasználatlanságuk feltárása
–, a társadalmi és szociális viszonyok érté-
kelése.

Szükséges rámutatni:
• a mûködõ termékpályák integratív kap-

csolataira és hiányosságaira;
• a regionális fejlesztések társadalmi, gaz-

dasági és ökológiai összefüggéseire;
• az ökológiai adottságok determinációira;

• a termelésszerkezet és a piaci igények
összefüggéseire;

• a termesztéstechnológiák gazdaságos-
ságára;

• a minõség és a versenyképesség össze-
függéseire;

• a környezet makro- és mikroökonómiai
összefüggéseire, s végül;

• a versenyképesség és az ökoszociális
tényezõk harmonizálására.

Összességében a program alapkérdése,
hogy ebben a tõkeszegény környezetben
milyen módon lehet szellemi többlettel ver-
senyhelyzetbe hozni a térség agrárgazdasá-
gát mind belföldi, mind az ezt elõsegítõ
külföldi viszonylatokban. A számba vehetõ
szellemi többlet a biológiai alapokban, az
agrotechnikai eljárásokban s az erre épített
technológiában testesül meg, s ezek transz-
ferértékének várható hozadéka messze túl-
haladja az egyszerû kereskedelmi folyama-
tokban realizálható hasznot, nem beszélve
ezek gazdasági és társadalmi hatásáról.

A vizsgálati területnek választott Észak-
alföldi Régió közigazgatási szempontból há-
rom megyét foglal magába (Jász-Nagykun-
Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye), de a kutatás hatásterülete ennél
nagyobb, a természetes ökológiai határokkal
körülírható térség egészére vonatkozik.

Ez a térség a vidékfejlesztés tipikus sík
vidéki agrárökonómiai jellemzõivel írható le,
s a terület ökológiai adottságainak is számos
közös eleme van. A talajtani adottságok
ugyan meglehetõsen különbözõek, s ezek
determinálják a gazdálkodás lehetséges
szerkezetét, illetve gazdaságosságát. A vizs-
gálatok során a közgazdaságilag kezelhetõ
legkisebb egységnek a statisztikai körzete-
ket kell tekintenünk, de ezekbõl minden-
képpen az ökológiai határoknak megfelelõ
regionális rendezésben lehet használható kö-
vetkeztetéseket levonni. Ilyen számszerû-
sített modellvizsgálatokkal lehet megbízha-
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tóan feltárni azokat a gazdasági, társadal-
mi és szociális jellemzõket, amelyek ökoszo-
ciális, piacgazdasági kezelése elõmozdítja
az általános társadalmi felemelkedést, a
térség ökológiai egyensúlyának helyreállí-
tását és fenntartását, miközben élénkül a
gazdasági vérkeringés a határos régiókkal.

Ökoszociális szempontok
a régió keleti kapujában

Az Észak-alföldi Régió fejlesztésének köz-
gazdasági követelményei mellett természe-
tesen meg kell határozni azokat a kritériumo-
kat is, amelyek kizárják a mezõgazdasági fej-
lesztés lehetõségét vagy azért, mert egy adott
térségben a termelés fenntartását csak szociá-
lis szempontok indokolják, vagy mert a terület
éppen értékmegõrzõ természetvédelmi fel-
adatok ellátását és ezek támogatását igényli.

Az Észak-alföldi Régió magán hordozza
a síkvidék tipikus jellemzõit, és a modellépí-
tés során lehetõség nyílik arra, hogy külön-
féle talajadottságok mellett intenzív és ex-
tenzív termelési típusok kialakítására. A
komplex agrár-ipari modellek kialakításá-
hoz és mûködtetéséhez a régióban megta-
lálhatók a szükséges feltételek, értelemsze-
rûen az adaptáció közgazdasági lehetõségei
is, ezért a program alappillére lehet annak
a gazdaságfejlesztési stratégiának, amely
a versenyképesség növelését célozza a keleti
piacok bõvítése érdekében.

Az Észak-alföldi Régióban a határ menti
mikrorégiók elmaradottságuk, elszegénye-
désük ellenére egyre jobban felértékelõd-
nek, hiszen a keleti piac kapui lesznek, nem-
csak hazánk, hanem az Európai Unió
viszonylatában is. Ilyen szempontból az
elemzések során kiemelten kell kezelni a
piacfejlesztési lehetõségeket és a meghatá-
rozó tényezõket, miközben arra is választ
kell adni, miért itt a legnagyobb az elvándor-
lás, az elnéptelenedés, és melyek a feltételei
és lehetõségei e társadalmi folyamatok meg-
állításának, visszafordításának.

Mindezek után az a kérdés, hogy az
egyetem kutató-fejlesztõ bázisa képes-e a
benyújtott program megvalósítására. A
résztvevõ Debreceni Egyetem Agrártudo-
mányi Centruma, valamint a térségben mû-
ködõ agrárkutató intézmények alapításuk
óta behatóan foglalkoznak a régió agrár-
gazdasági fejlesztésével és számos elemzést
készítettek a különbözõ tájegységek gazda-
ságpolitikai jellemzõirõl, a térségben meg-
valósított fejlesztési tervek kidolgozásának
alapintézményei voltak. E mag köré szer-
vezõdött más intézmények és szervezetek
mindegyike részese a térségfejlesztésnek és
mélyreható ismeretek birtokában vannak.

A kutatási program összegzése

Az Észak-alföldi Régió komplex fejleszté-
sének tudományos feltárására, amely
komplex modellekben kíván választ adni a
térségben:

• a piackonform agrárgazdasági struktú-
raváltás lehetõségeire;

• az ökoszociális szempontok  érvényesí-
tésére;

• a szellemi, a technikai és technológiai
transzfer regionális piacbõvítésére, és
végül;

• a keleti piac megnyitásával kívánja szol-
gálni a térség társadalmi, gazdasági és
szociális felemelkedését, döntõen szelle-
mi eszközök értékesítésével.

A regionális agrár- és vidékfejlesztés komp-
lex kutatási célprogramjának megalapozását
az MTA által támogatott interdiszciplináris
agrárökonómiai kutatások is elõsegíthetik.

A kutatási terület Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye, valamint a Bodrog-
köz területét felölelõ Kelet-Magyarország. A
tipikusan vidéki jellegû terület tudományos
igényû kutatása az EU elõcsatlakozási prog-
ramok és a várható csatlakozás elõnyeinek
kihasználása, illetve hátrányainak mérséklése
szempontjából egyaránt fontos. Az interdisz-
ciplináris kutatómunka során a vidékfejlesz-
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tés szempontjából releváns európai uniós
dokumentumokra alapozva, széleskörû tele-
pülésenkénti adatbázison alapuló korszerû,
matematikai-statisztikai és térinformatikai
módszerekkel dolgozva az az általános cé-
lunk, hogy elsõdlegesen új ismereteket hoz-
zunk létre, s korszerû tudományos eredmé-
nyeket adaptáljunk, új módszereket fejlesz-
szünk ki, amelyek oktatási tevékenységünk-
ben, valamint a területtel kapcsolatos döntési
folyamatokban egyaránt jól hasznosíthatók.

Konkrétabban:
• az adott területen mûködõ vidéki gazda-

ságok ökonómiai és ökológiai elhatá-
rolása;

• az egyes gazdasági téregységek belsõ
struktúrájának, külsõ és belsõ kapcsolat-
rendszerének feltárása;

• a gazdasági és humán erõforrások szám-
bavétele és minõsítése;

• a kedvezõtlen adottságú területek éssze-
rû földhasznának, struktúraváltásának
elõsegítése;

• a mezõgazdasági vállalkozások verseny-
képességének javítása;

• a gazdasági integrációnak a vizsgált terület
élelmiszer-gazdasági szektorára, fejlesz-
tésére gyakorolt hatásának feltárása.

A vázolt Észak-alföldi Régió komplex kuta-
tási programja több szálon elindult. A részte-
rületek feltárásából jó néhány tudományos
értékû eredmény is született, sõt a térségek
nagyobbik részére fejlesztési tervek is ké-
szültek, de a tudományosan megalapozott
szintézis még várat magára. Ennek elsõsor-

ban az az oka, hogy nem alakult ki a gaz-
daságfejlesztést támogató tudománypoliti-
ka, és nem született meg az adott térségek
szellemi bázisára támaszkodó agrárinno-
vációs stratégia, amely hátteret adhatna a ré-
giók gazdasági és társadalmi fejlesztésének.

A törvényhozás helyes felismerése sze-
rint társadalmi és civilizációs létszükséglet
intézményesen gondoskodni az ország kü-
lönbözõ térségeinek fejlesztésérõl, felzár-
kóztatásáról a második évezred küszöbén,
az Európai Unióhoz való csatlakozást meg-
elõzõen. Ezért az Országgyûlés megalkotta
az 1996. évi XXI. törvényt, amely kimondja:
az Európai Unió regionális politikájára; az
alapelvekre, az eszközökre és a kiépítendõ
intézményrendszerre figyelemmel az ország
elõmozdítja a kiegyensúlyozott területi és
térségi, társadalmi-gazdasági, kulturális fej-
lõdést.

 „Az EU Bizottság állásfoglalását tar-
talmazó AGENDA 2000 szerint az I. cél-
terület besorolási feltételei számottevõen
nem változnak meg, ezért az EU-csatlako-
zást követõen Magyarország teljes területe
várhatóan az I. célterülethez fog tartozni.”
Ez egyben a vidékfejlesztési források igény-
bevételét jelentheti komplex térségfejlesz-
tési és az ezt megalapozó részletes agrár- és
vidékfejlesztési programok alapján.

Debrecennek, mint a térség innovációs
központjának értelemszerûen vállalnia kell
a terület, valamint az agrárgazdaság vidék-
fejlesztéssel összefüggõ és azt megalapozó
kutatási feladatait.


